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(O Sobre o material recebido pelo candidato 

“ Além deste Caderno de Prova, com cento e cinquenta itens, você 

receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas. 

“ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 

inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, 

não se esqueça de conferir seu Caderno quanto a falhas de   

PROVA 

01 
Lembre-se de marcar o 

número acima na folha 

de respostas!   

impressão e de numeração. 

“ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes 

em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá 

na eliminação do candidato. 

& Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

“ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas, 

que deve ter o campo destinado à assinatura preenchido. 

“ O julgamento de cada item da prova objetiva será CERTO ou 

ERRADO, sendo atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada 

marcação em acordo com o gabarito oficial. Caso a marcação esteja     

  

instituto 
aocp 

Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal 

em discordância com o gabarito oficial, o candidato receberá 1 (um) 
ponto negativo e O (zero) ponto caso não haja marcação ou haja 

marcação dupla. 

Y“ Na Folha de Respostas, as respostas correspondentes ao julgamento 

dos itens devem ser preenchidas da seguinte maneira: O 

“ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser 

devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado. 

A Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

“ O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. 

Y Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de 
aplicação, não podendo, no entanto, levar este Caderno e nenhum 

tipo de anotação de suas respostas. 

“ O candidato poderá levar consigo este Caderno somente se aguardar 

em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido 

em edital. 

Y Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 

ff Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

“ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, 
conforme previsto em Edital.
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  CONHECIMENTOS BÁSICOS     

Língua Portuguesa e Redação 
Oficial 
  

O Texto a seguir refere-se aos itens 1 a 15. 

ELES NÃO APRENDEM 

Estudo monitora psicopatas condenados por 

crimes violentos e descobre que eles respondem 

mal a penalizações como forma de aprendizado 

O neurologista norte-americano James 
Fallon já estudava há décadas o cérebro de 

pacientes diagnosticados com distúrbios 
psíquicos quando ficou sabendo de seis 

assassinatos na família de seu pai. Decidiu, 

então, fazer uma tomografia, e, ao analisar o 
resultado, encontrou características semelhantes 

às apresentadas por psicopatas. “Minha mãe 

teve quatro abortos espontâneos, então, quando 

cheguei, me trataram como um garoto de ouro. 
Se tivesse sido tratado normalmente, talvez 

fosse hoje meio barra-pesada”, ele diz. 

Fallon agora se reconhece como 
psicopata. Ele faz parte da corrente que acredita 

que é possível diagnosticar a psicopatia a partir 

de anomalias no cérebro, teoria ainda 

contestada por parte da comunidade médica, 
mas que acaba de ganhar um reforço 

importante. Um estudo feito pela Universidade 

de Montreal e pelo King's College London 
analisou 12 homens condenados por conduta 

violenta e diagnosticados clinicamente como 

psicopatas e outros 20 condenados pelo mesmo 
motivo, mas diagnosticados apenas como 

antissociais. Eles jogaram uma espécie de jogo 

da memória enquanto estavam dentro de uma 
máquina de ressonância magnética. As regras 

eram alteradas com frequência, e a ideia era 

justamente observar como eles se adaptavam a 

essas mudanças — errar é uma forma de 

aprendizado, já que o cérebro costuma entender 
a mensagem, representada no jogo pela perda 

de pontos, e deixa de repetir o padrão que levou 

à punição. 

Os psicopatas tiveram mais dificuldades 

que os antissociais para aprender com as 
penalidades, e duas áreas do cérebro 
apresentaram comportamentos anormais. 

“Nosso estudo desafia a visão de que psicopatas 

têm baixa sensibilidade neural a punições”, 

dizem os pesquisadores. “Em vez disso, o 
problema é que existem alterações no sistema 

de processamento de informações responsável   

pelo aprendizado”. A expectativa é que a 

descoberta seja útil na busca por novos 

tratamentos para prevenir ações violentas. 
Adaptado de: 

https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/05/psicopatas- 

podem-se-recuperar-ao-serem-penalizados.html. Acesso em: 16 

mar. 2022. 

Considerando as ideias veiculadas pelo texto 

e sua organização, julgue os seguintes itens. 

1. O objetivo principal do texto é contar a 

história de James Fallon, um neurologista 

que se descobriu psicopata. 

2. O texto pertence ao gênero “artigo de 
opinião”, uma vez que defende, a partir de 

argumentos, a tese de que os psicopatas 

não devem ser confundidos com os 

antissociais, devendo aqueles ser tratados 

de forma mais branda pelo sistema 
jurídico. 

3. O texto exemplifica a função referencial da 
linguagem, uma vez que se centra no 

contexto e reflete a preocupação com a 
transmissão de informações do remetente 

ao destinatário. 

4. No primeiro parágrafo, o termo “então”, em 

ambas as ocorrências, atua na coesão 
sequencial do texto, sinalizando uma 

conclusão. 

5. Seo título do texto fosse reescrito no 

singular (Ele não aprende), isso não 

afetaria a coerência do texto, uma vez que 

“ele” se referiria a James Fallon, que, além 
de neurologista, também é um psicopata 
que já foi condenado por um crime 

violento. 

6. James Fallon acredita que o meio social 

em que o psicopata é criado pode exercer 
influência sobre a execução ou não de atos 

violentos por ele. 
7. No segundo parágrafo do texto, a teoria 

contestada por parte da comunidade 

médica se refere à perspectiva de que a 

psicopatia pode ser diagnosticada pela 

observação de anomalias no cérebro. 
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Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue os seguintes itens. 

8. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Em “[...] talvez fosse hoje meio barra-pesada [...]”, a expressão destacada exemplifica a figura de 
linguagem “pleonasmo”, uma vez que não está sendo utilizada em seu sentido literal e dispensa o 

adjetivo “pesada”, cuja presença gera uma redundância. 

O trecho “Eles jogaram uma espécie de jogo da memória [...]” poderia ser reescrito como “Eles 

jogaram um “jogo da memória”, sem que isso modificasse o sentido original do excerto. 

Em “[...] características semelhantes às apresentadas por psicopatas.”, a regência do termo em 
destaque pode se dar também com a preposição “com”. 

Em “[...] eles respondem mal a penalizações [...]”, o termo em destaque tem o mesmo sentido que 

em “Hoje está calor. Mal posso esperar para ir à praia.”. 

Em “[...] teoria ainda contestada [...], mas que acaba de ganhar um reforço [...]”, o termo 

destacado tem sentido equivalente a “terminar” e constitui um predicado verbal, cujo complemento 

“ganhar” é um objeto indireto. 
Em “Eles jogaram uma espécie de jogo da memória enquanto estavam dentro de uma máquina de 

ressonância magnética.”, a relação de sentido mantida entre as orações é de tempo. 
Em “As regras eram alteradas com frequência, e a ideia era justamente observar como eles se 

adaptavam a essas mudanças [...]”, a vírgula está sendo empregada porque separa uma oração 

coordenada sindética aditiva. 

Em “Fallon agora se reconhece como psicopata.”, o item destacado é um pronome que faz parte 

do verbo “reconhecer-se”. 

O Texto a seguir refere-se aos itens 16 a 25. 

OFÍCIO Nº 155/2017/CMNS 

Nova Serrana-MG, 03 de maio de 2017. 

A Sua Excelência o Senhor 

José de Souza 

Prefeito 

Prefeitura de Nova Serrana-MG 

Assunto: Solicitação 

Senhor Prefeito, 

1 Com cordiais cumprimentos deste gabinete, venho solicitar a Vossa 

Excelência maior detalhamento e justificativa sobre os processos licitatórios 56/2017, 
pregão presencial 27/2017 (empresa, planejamento e organização de práticas 

esportivas para a festa do trabalhador) e 28/2017, PL 57/2017, RP 19/2017 (aquisição 
de picolés). 

2 Tendo em vista a necessidade de transparência e de otimização dos 

recursos públicos sob nossa responsabilidade, e ante as demandas tão complexas e 
urgentes em nosso município, solicito mais informações sobre as questões 

supracitadas. 

3 Diante do exposto, deixo meus votos de estima e consideração. 

Respeitosamente, 

João da Silva 

Vereador 

Adaptado de: https://www.novaserrana.mg.gov.br/portal/noticias/0/3/1559/comunicado--respostas-de-oficios. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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Considerando os aspectos linguísticos e 
semânticos do texto, julgue os seguintes 

itens. 

16. Em “...] venho solicitar a Vossa Excelência 

[...]”, a expressão em destaque é uma 

locução verbal cujo verbo auxiliar expressa 

o resultado de uma ação, como em “Vim a 
saber dessas coisas muito tarde”. 

17. A necessidade de transparência e de 

otimização dos recursos públicos e as 

demandas complexas e urgentes do 
município constituem razões para a 

solicitação de informações por parte do 
vereador. 

18. As expressões “Sua Excelência” e “Vossa 

Excelência” são empregadas no texto para 
se referir à terceira e à segunda pessoa do 
discurso, respectivamente. 

19. Os termos “transparência” e “otimização” 

são adjuntos adnominais do substantivo 

“necessidade”, sendo empregados para 
especificar os elementos necessários aos 

recursos públicos. 

20. Em “[...] ante as demandas tão complexas 

e urgentes [...]', o termo destacado é um 

advérbio de intensidade, sendo possível a 
seguinte reescrita do excerto: “ante as 

demandas bastante complexas e 

urgentes”. 
21. O termo “picolé” exemplifica um caso de 

variação linguística do tipo sociocultural, 
uma vez que se trata de uma gíria, não 

dicionarizada, empregada geralmente por 

jovens. 

Considerando as orientações referentes à 

Redação Oficial, julgue os seguintes itens. 

22. O excerto “Com cordiais cumprimentos 

deste gabinete, venho solicitar a Vossa 
Excelência [...]" pode ser reescrito como 

“Solicito a Vossa Excelência”, o que o 

tornaria mais adequado em relação aos 
critérios de objetividade e concisão da 

Redação Oficial. 

23. A utilização de “Sua Excelência” no 

endereçamento e de “Vossa Excelência” 

no corpo do texto fere o princípio da 
padronização na escrita oficial. 

24. Uma vez que “Vossa Excelência” é uma 

locução composta por um substantivo 

feminino, caso houvesse um adjetivo no 

Ofício relacionado ao Prefeito, tal adjetivo 
deveria concordar com esse substantivo; 

por exemplo: “Vossa Excelência está 

atarefada”. 

25. O fecho “Respeitosamente” é empregado 

porque o destinatário do Ofício é uma 

autoridade de hierarquia superior a do 
remetente. 

Noções de História e Geografia do 
Distrito Federal 
  

  

“Brasília faz parte do Planalto Central, 

Centro-Oeste do Brasil, onde se encontram 
as cabeceiras de afluentes de três dos 

maiores rios brasileiros: o Rio Maranhão 

(afluente do Rio Tocantins), o Rio Preto 

(afluente do São Francisco) e os rios São 

Bartolomeu e Descoberto (tributários do Rio 
Paraná). [...] O período com mais chuvas, 

geralmente fortes e de curta duração, é entre 
o fim da primavera e o fim do verão, de 

outubro ao início de maio, quando a umidade 

relativa do ar é mais alta (com mais de 70%) e 
deixa a cidade mais verde.” 
Disponível em: https://lwww.df.gov.br. Acesso em: 23 mar. 
2022. 

A respeito do Distrito Federal e da região em 

que se localiza, julgue os itens a seguir. 

26. O Centro-Oeste é uma das 5 regiões do 
Brasil estabelecidas pelo IBGE e é a única 

região do país a não ter acesso direto ao 
Oceano Atlântico. 

27. O Distrito Federal está localizado sobre o 

segundo maior bioma do Brasil que é 
dividido entre: Cerrado Denso, Cerrado 
Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre. 

28. No Planalto Central, o cultivo de milho, 

soja e algodão, juntamente com a pecuária 
extensiva, é favorável e tem destaque na 

economia, devido ao relevo plano que 

favorece a mecanização da agricultura. 
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“No caso de Goiás e Mato Grosso — tomados 
em seu conjunto -— as modificações 

dependeram de transformações 

fundamentais na produtividade das terras 

[...], ao par com uma extensiva modernização 
dos meios de transporte e circulação. Acima 
de tudo, porém, o desenvolvimento regional 

deveu-se a uma harmoniosa transformação 

acoplada do meio urbano e dos meios rurais, 

a serviço da produção de alimentos. No 

conjunto desses processos, certamente foi 
muito importante o conjunto de modificações 

na rede urbana do Brasil Central, forçadas 
pela implantação de Brasília.” 
(Aziz Ab'Saber, 1983, p. 41) 

Considerando a implantação de Brasília, 
julgue os seguintes itens. 

29. Com o lema dos 50 anos em 5, o 

presidente Juscelino Kubitschek toma 

posse em Brasília e avança com a 

urbanização local, ato que causou 
profundo processo migratório no Planalto 

Central. 
30. Brasília foi base de interesse nacional na 

chamada “marcha para o oeste” e para a 
modernização urbana da cidade planejada, 

levando em consideração o contexto de 

rede urbana. 

Noções de Informática 
  

  

Em relação às grandezas computacionais, 

julgue os itens a seguir. 

31. 1 kilobyte equivale a 1000 bytes. 

32. Um disco com capacidade de 100 

gigabytes é menor que um disco de 1 
petabyte. 

Considerando o sistema operacional 
Windows 10, versão em português do Brasil, 

julgue o seguinte item. 

33. O Gravador de Passos é um item 

disponível em Acessórios do Windows. 

Julgue o seguinte item que aborda o tema 

hardware de computadores. 

34. Um certificado digital do tipo A3 (token- 
USB ou cartão) é um hardware de entrada. 

Quanto ao programa Microsoft Word 2013, 
versão em português do Brasil para Windows 

10, julgue o item a seguir. 

35. O botão “Inserir Campo de Mesclagem” 
está localizado na guia “DESIGN”. 

Acerca do Microsoft Outlook 2013, versão em 
português do Brasil para Windows 10, julgue 

os itens a seguir. 

36. Nesse software, é possível modificar o 
conteúdo de um arquivo bitmap inserido 

como assinatura. 
37. A configuração do servidor SMTP não é 

necessária para enviar um e-mail, apenas 

para receber. 

Quanto à classificação dos tipos de 
softwares maliciosos existentes, julgue o 
item a seguir. 

38. BACKDOOR é um software que permite 

que um invasor retorne ao computador 

infectado. 

Em relação ao LibreOffice Writer versão 

6.0.0.1, instalação padrão em português do 
Brasil para Windows 10, julgue os seguintes 

itens. 

39. A tecla de atalho para utilizar o recurso 

Funções corresponde à tecla “F2”. 
40. A combinação de teclas utilizada para 

deixar um texto em negrito corresponde a 

“Ctr+N”. (O caractere “+” foi utilizado 

apenas para interpretação). 
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Noções de Raciocínio Lógico 
  

Concurso da Polícia Penal do DF oferece 400 

vagas com salários de R$ 5.545 

A Polícia Penal do Distrito Federal 

divulgou na semana passada o edital do seu 

novo concurso público, que visa selecionar 
novos 400 novos policiais penais para compor o 

quadro efetivo da corporação. A remuneração 
inicial da função, que exige o nível superior do 

concorrente, é de R$ 5.545. 

[...] O especialista em carreiras policiais 

conta que a remuneração de R$ 5.545, presente 
no edital do concurso público, não engloba 

outros benefícios nos quais os policiais penais 

são agraciados. “Na prática, com os extras, 

como verbas indenizatórias, os serviços 

voluntários que são pagos por fora, ele pode tirar 
na prática entre R$ 8 mil e R$ 10 mil”. 

[...] Segundo o edital publicado no Diário 

Oficial do DF, as provas do concurso público da 

Polícia Penal irão acontecer no dia 12 de junho 

de 2022. Do total das vagas que serão 

preenchidas a partir da avaliação, 20% serão 

destinadas para pessoas com deficiência e 20% 
para candidatos negros. Aos candidatos 
hipossuficientes terão o direito de ocupar 10% 

das vagas. 

O sistema de avaliação será composto 

por uma prova objetiva de 150 itens de certo e 

errado, (...) onde o candidato que errar uma 
questão perderá a pontuação de uma que ele 

acertou. 

O Jornal de Brasília, 17/03/2022, por Gabriel de Sousa, disponível 

em: https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/concursos-e- 
carreiras/concurso-da-policia-penal-do-df-oferece-400-vagas-com- 

salarios-de-r-5-545/. Acesso em: 23 Mar. 2022. 

De acordo com a matéria do Jornal de 
Brasília, publicada em 17/03/2022, julgue os 

itens a seguir. 

41. Se considerada a faixa salarial citada no 
texto, o Policial Penal poderia receber de 
R$ 8 mil a R$ 10 mil por mês. Em termos 
percentuais, isso corresponde a uma faixa 

de 45% a 95% de aumento em relação à 
remuneração prevista no edital. 

42. Suponha que a cada item marcado de 
forma correta na prova seja atribuído um 
valor igual a 1,4 pontos, então, o candidato 

que responder a todos os itens da prova 
errando apenas 1/5 do total terá nota igual 

a 126,0 pontos.   

43. Considerando as características atribuídas 
pelo texto e seus respectivos percentuais, 

suponha que haja uma alteração no edital 

e que sejam: diminuídas em 20% as vagas 

destinadas aos candidatos com deficiência, 

aumentadas em 20% as vagas destinadas 
aos candidatos negros e aumentadas em 

10% as vagas destinadas aos candidatos 

hipossuficientes, então, o número de vagas 

restantes diminui em 2% (quando 
comparado ao número de vagas restantes 

da situação inicial). 

Entre as diversas atribuições da Polícia 

Penal, é possível destacar: 

e realizar rondas 

estabelecimento penal; 

e realizar as atividades de escoltas internas 

e externas; 

e efetuar recambiamento de presos 
foragidos das unidades do Sistema 
Penitenciário do Distrito Federal, que se 

encontram em outros estados da 

federação. 

periódicas no 

Considerando o exposto e as situações que 

possam surgir no exercício da profissão, 
julgue os itens a seguir. 

44. Ao efetuar o recambiamento de presos 

foragidos das unidades do Sistema 
Penitenciário do Distrito Federal, que se 

encontravam em outros estados da 

federação, foram observadas as fichas 
criminais dos detidos e percebeu-se que 

14 tinham registros de crimes contra a vida 
e 11 tinham registros de crimes contra o 

patrimônio. Se o número de fichas era 

igual a 20, pode-se dizer que 5, entre elas, 
tinham registro de crimes contra o 
patrimônio e registros de crimes contra a 

vida. 

45. Certo estabelecimento penal determinou 

que Tibúrcio e Torquato realizassem 

rondas periódicas no local. A determinação 

era que Tibúrcio deveria passar pelo ponto 
de controle C a cada quarto de hora 

enquanto Torquato deveria passar a cada 

terço de hora. Tal afirmação é equivalente 
a dizer que, a cada período de uma hora, 

ambos estarão juntos no ponto de 
controle C. 

46. A proposição “Se Tibúrcio realiza 

atividades de escolta interna, Torquato 
realiza atividades de escolta externa.” é 

verdadeira se Tibúrcio não realizar 

atividades de escolta interna. 
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47. Em uma conversa sobre a ronda, Tibúrcio faz uma afirmação que confunde Torquato: “É falso 

dizer que alguma pessoa presa estava fora de sua cela.”. O que Tibúrcio quis dizer é que 

“Nenhuma pessoa presa estava dentro de sua cela.”. 

Acompanhe os números disponibilizados pela Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária (SEAPE), em 27/03/2022, e julgue os itens a seguir. 

SISTEMA PRISIONAL EM NÚMEROS 

  

Chamados Visitantes 

Visitantes 53.555 Atendimentos Visitantes NA HORA 
Advogados 2.694 

| Senhas Emitidas Escoltas Judiciais 

1.595.368 160.270 

  

GOF - Gerência de Operações 

de Fiscalização 
GOF - Gerência de Operações 

de Fiscalização 

  

Presos Ativos p/ Fiscalização (Prisão 
Domiciliar/Liberdade Condicional) Fiscalizações de Prisão Domiciliar/Liberdade 

Condicional 

Disponível em: https://seape.df.gov.br/painel/. Acesso em: 27 de mar. 2022. 

48. 

49. 

50. 

Considerando a aplicação correta dos conectivos lógicos e atribuindo os valores-verdade às 

proposições a partir dos dados do SEAPE, então, “Entre os chamados, mais de 95% 

correspondem aos visitantes e o número de advogados é igual a um vigésimo do número de 
visitantes.”. 

Suponha que a atividade “Escolta Judicial” seja tão somente transportar documentos e evidências 

entre dois locais em um único veículo oficial. Sabe-se que 4/11 (quatro onze avos) das escoltas 

tiveram trajeto total de 17 quilômetros, 2/5 (dois quintos) das escoltas tiveram trajeto total de 11 
quilômetros e as escoltas restantes tiveram trajeto total de 7 quilômetros. Então, a soma das 

distâncias de todas as escoltas é superior a 2 milhões de quilômetros. 

Considere que um computador controle todas as senhas emitidas até o momento e agrupe as 
informações “número da senha”, com valores entre 1 e 1.595.368; “nome de quem gerou a 

senha”, com nome e sobrenome do indivíduo que gerou a senha e “Status” a ser preenchido com 
“Resolvido” ou “Pendente”. Suponha que esse computador leve 1 segundo para agrupar os dados 

relacionados a cada senha e que o início dessa atividade esteja previsto para 9h30min do dia 

12/06/2022, nesse caso a proposição “Se o início atrasou ou o tempo previsto é maior que 1,5 

milhão de segundos, então a senha número 5 é de Tibúrcio e 11/3 pertence ao conjunto dos 
números inteiros” é falsa. 
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  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     

Direito Administrativo 
  

No que concerne à responsabilidade civil do 

Estado, julgue os itens a seguir. 

51. Mário é foragido do sistema prisional, no 

qual cumpria pena privativa de liberdade. 
Decorridos doze meses da fuga, ingressou 

em uma organização criminosa cuja 
especialidade é o roubo a bancos. Em seu 

primeiro roubo com a organização, Mário, 
por inexperiência, efetuou diversos 

disparos contra o gerente da agência, que 

acabou falecendo. Nessa hipótese, de 

acordo com o entendimento do STF, resta 

caracterizada a responsabilidade civil 

objetiva do Estado por danos decorrentes 
de crime praticado por pessoa foragida do 

sistema prisional, devendo o Poder Público 

indenizar os familiares da vítima. 

52. Determinado detento que cumpria pena 
privativa de liberdade em regime fechado 

praticou suicídio. Segundo o entendimento 

do STF, considerando que o preso já vinha 

apresentando indícios de que poderia agir 

assim, o Estado deverá ser condenado a 
indenizar seus familiares. 

53. Para o STF, considerando que é dever do 

Estado, imposto pelo sistema normativo, 

manter em seus presídios os padrões 
mínimos de humanidade previstos no 

ordenamento | jurídico, é de sua 

responsabilidade, nos termos do art. 37, 

86º, da Constituição, a obrigação de 
ressarcir os danos, inclusive morais, 

comprovadamente causados aos detentos 
em decorrência da falta ou insuficiência 

das condições legais de encarceramento. 

Julgue os itens seguintes acerca do direito 
administrativo. 

54. O Diretor de determinada unidade prisional 

nomeou sua filha, Mestre em Direito, para 

o exercício de cargo em comissão de 
assessoramento sob sua subordinação 

hierárquica. À luz do entendimento do STF, 

a referida nomeação é compatível com o 
ordenamento jurídico, com fundamento no 
princípio da eficiência. 

55. A ação para a aplicação das sanções 

previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa prescreve em oito anos, 

contados a partir da ocorrência do fato ou, 

no caso de infrações permanentes, do dia 

em que cessou a permanência.   

56. 

57. 

No caso de um rompimento de barragem, 
no qual inúmeras famílias fiquem 

desabrigadas, é correto afirmar que a 

requisição administrativa é instituto 

adequado para que o Poder Público utilize 

de um galpão de um particular com a 
finalidade de abrigar provisoriamente as 

famílias. 

Hércules, policial penal do DF, enquanto 

realizava o transporte de determinado 
preso, foi multado por avançar o sinal 

vermelho na condução de veículo oficial do 

sistema prisional. Nessa situação, a 

referida multa de trânsito decorre do poder 
disciplinar da Administração Pública. 

No que tange ao processo administrativo (Lei 

Federal nº 9.784/1999) e aos agentes 
públicos, julgue os itens a seguir. 

58. 

59. 

60. 

Em razão do acúmulo de serviço, o Diretor 

de determinado estabelecimento prisional 
do DF formalizou ato administrativo no qual 

delega parte de sua competência para 

decidir recursos administrativos à 
Secretaria Administrativa da unidade. 

Nesse caso, segundo a lei de regência, o 

ato de delegação é válido, desde que seja 

publicado no meio oficial. 
Os processos administrativos de que 

resultem sanções poderão ser revistos, a 

qualquer tempo, a pedido ou de ofício, 

quando surgirem fatos novos ou 

circunstâncias relevantes suscetíveis de 
justificar a inadequação da sanção 

aplicada, sendo que, dessa revisão, não 

poderá resultar agravamento da sanção. 

Irene é servidora pública efetiva da polícia 
civil do DF. Caso venha a ser aprovada no 

concurso da polícia penal dessa mesma 

unidade da federação, ela poderá 

acumular ambos os cargos públicos, desde 
que haja compatibilidade de horários e 

observada a carga horária máxima de 60 

horas semanais. 
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Direito Constitucional 
  

Em relação aos direitos e às garantias 

fundamentais, julgue os itens subsequentes. 

61. Com fundamento no caráter laico do 

Estado, o Deputado Distrital José 
apresentou projeto de lei visando proibir a 

prestação de assistência religiosa nas 

unidades prisionais do Distrito Federal 

(DF). Nesse caso, o projeto de lei pode ser 

considerado como compatível com a 

Constituição Federal (CF), pois a laicidade 
do Estado veda a prestação de assistência 

religiosa nos estabelecimentos prisionais. 
62. Caio, criminoso habitual, durante o 

repouso noturno em sua residência, 

sentindo sintomas iniciais de um ataque 

cardíaco, grita por socorro. Jair, policial 

penal, que passava por ocasião em frente 

à casa de Caio no momento dos gritos, 

ingressa na residência, sem o seu 
consentimento, com a finalidade de prestar 

o socorro. Nesse caso, à luz da sistemática 

constitucional, é correto afirmar que o 

comportamento de Jair foi lícito, pois é 

permitido o ingresso em compartimento 
habitado, mesmo sem o consentimento do 

morador, independentemente do horário, 

para fins de socorro. 

63. Cassandra, brasileira naturalizada, 

ingressou no serviço público do DF 
mediante aprovação em concurso público. 

Ocorre que, após regular ação penal que 

tramitava perante a Justiça Americana, 
restou comprovado seu envolvimento em 

tráfico ilícito de entorpecentes naquele 

país. Nesse caso, considerando que o 
tráfico foi cometido depois de sua 

naturalização, Cassandra não poderá ser 
extraditada. 

Sobre o direito constitucional, julgue os 

seguintes itens. 

64. O preâmbulo da CF não é norma de 
reprodução obrigatória nos Estados. 

Contudo, diante de sua plena eficácia, 

pode ser utilizado como parâmetro para o 
controle de constitucionalidade. 

65. A Constituição brasileira de 1988 pode ser 

classificada como escrita, analítica, 

dogmática e outorgada. 

66. O Distrito Federal, vedada sua divisão em 
Municípios, reger-se-á por lei orgânica, 

votada em dois turnos com interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços da Câmara Legislativa, que a 

67. 

68. 

promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na CF. 

Compete à União organizar e manter a 

polícia civil, a polícia penal, a polícia militar 

e o corpo de bombeiros militar do DF. 

A CF pode ser emendada, dentre outras 
hipóteses, mediante proposta de iniciativa 

popular subscrita por, no mínimo, um por 

cento do eleitorado nacional. 

Julgue os itens a seguir relativos à segurança 
pública. 

69. 

70. 

Às polícias penais, vinculadas ao órgão 

administrador do sistema penal da unidade 
federativa a que pertencem, cabem a 

segurança dos estabelecimentos penais e 

a preservação da ordem pública. 

Conforme o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o exercício do 

direito de greve, sob qualquer forma ou 

modalidade, é vedado a todos os 

servidores públicos que atuem diretamente 

na área de segurança pública. 

Noções de Administração 
Financeira e Orçamentária 
  

  
Julgue os itens subsequentes acerca do 

orçamento público. 

71. 

72. 

73. 

74. 

Leis de iniciativa do Poder Legislativo 
estabelecerão o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais. 

Determinado Deputado Distrital apresentou 

emenda ao projeto de lei orçamentária com 

o objetivo de incluir dispositivo que altere 
norma do estatuto dos servidores públicos 

civis do DF. Nessa hipótese, a referida 

emenda é incompatível com a CF por 
violar o princípio da exclusividade. 

O ciclo orçamentário consiste em um 

conjunto de fenômenos que se equivalem 

ao exercício financeiro do ente federado, 

visto que o orçamento público é fundado 
no princípio da anualidade. 

Os recursos que, em decorrência de veto, 

emenda ou rejeição do projeto de lei 
orçamentária anual, ficarem sem despesas 

correspondentes poderão ser utilizados, 

conforme o caso, mediante créditos 
especiais ou suplementares, com prévia e 

específica autorização legislativa. 
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Em relação à Lei Federal nº 4.320/1964, que 

estatui normas gerais de direito financeiro, 

julgue os itens a seguir. 

75. As despesas com inativos e pensionistas 

integram as despesas de custeio da 

Administração Pública. 

76. Todas as receitas e despesas constarão 
da Lei de Orçamento pelos seus totais, 

vedadas quaisquer deduções. 

TT. Em razão de fortes chuvas que 

ocasionaram inúmeros prejuízos, foi 

aprovado estado de calamidade pública 

em determinado município. Nessa 
situação, para cobrir as despesas urgentes 

e imprevistas decorrentes da calamidade, 

deverão ser abertos créditos adicionais 
especiais, os quais serão autorizados por 

lei e abertos por decreto executivo. 

Julgue os seguintes itens a respeito da Lei de 

Responsabilidade Fiscal -— LRF (Lei 

Complementar nº 101/2000). 

78. Determinado Prefeito, faltando cinco 

meses para o encerramento de seu 

mandato, editou ato administrativo 
nomeando aprovados em concurso 

público. Considerando que as nomeações 

irão resultar em aumento de despesa com 
pessoal, é correto afirmar que o referido 

ato administrativo é incompatível com a 

LRF. 

79. O limite de despesa total com pessoal para 
o DF é de 50% (cinquenta por cento) de 

sua receita corrente líquida. 
80. Ao final de cada bimestre, deverá ser 

realizada a verificação do cumprimento dos 

limites de despesa total com pessoal. 

Direito Penal e Direito Processual 

Penal 
  

  

Em relação ao direito penal, julgue os 

seguintes itens. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

Suponha que determinado réu tenha sido 

condenado à pena de um mês, com início 

no dia 22 de fevereiro. Nesse caso, é 

correto afirmar que o cumprimento integral 

da pena ocorrerá no dia 21 de março 

seguinte. 

Imagine que Caio, com animus necandi, 
ministre dose letal de veneno na comida de 

Ana. No entanto, antes que a substância 

produza o efeito almejado, Ana é atingida 
por um raio, morrendo eletrocutada. Nessa 

situação, em decorrência da quebra da 

relação de causalidade, Caio deverá 
responder por tentativa de homicídio. 

Enzo, 25 anos, em uma tabacaria da 

cidade, conhece Clara, com quem passa a 

conversar. Animados com a química entre 
eles, decidem ir para um motel com o carro 

de Clara, onde passam a ter relações 

sexuais. Na manhã seguinte, na saída do 
motel, Enzo é preso em flagrante delito 

pela suposta prática do crime de estupro 
de vulnerável, pois, conforme 

esclarecimento dos policiais, Clara possuía 

apenas 13 anos de idade. Nesse caso, 

considerando que Clara estava em posse 

de um veículo automotor e que, por seus 
aspectos físicos, aparentava ser maior de 

idade, assim como o fato de que é proibida 

a entrada de menores de 18 anos em uma 
tabacaria, impõe-se o reconhecimento de 

que a conduta de Enzo é atípica por força 

de erro sobre a pessoa. 

Jeremias, que acredita praticar tráfico de 

drogas ao vender um pó branco que ele 
importou do Paraguai, foi preso em 

flagrante pela suposta prática do referido 

delito. Ocorre que, após perícia no material 

apreendido, verificou-se que, em verdade, 

o pó branco era sal de cozinha. Nessa 
situação, pode-se afirmar que Jeremias 

praticou crime putativo, sendo que a sua 
conduta será considerada um indiferente 

penal. 

O boxeador que, em um campeonato 
oficial e respeitando as regras 

regulamentares de seu esporte, provoca 

lesões corporais em seu adversário não 
responde pelo crime por força da legítima 

defesa. 
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86. Em razão de diversos crimes que cometeu, 

Josi foi condenada a penas privativas de 

liberdade que, juntas, somam mais de 150 

anos de reclusão. Nesse caso, é correto 

afirmar que as penas devem ser 
unificadas, observando-se o limite máximo 

de 30 anos quanto ao tempo de 

cumprimento. 
87. A medida de segurança tem prazo mínimo 

de um a três anos, devendo ser fixado pelo 
juiz no momento da sentença. 

Em relação aos crimes em espécie, julgue os 

itens subsequentes. 

88. O policial penal que se apropria de dois 

rádios transmissores do estabelecimento 

prisional, que estavam em sua posse em 

razão do cargo, avaliados juntos em R$ 
150,00 reais, responde pelo crime de 
peculato. Nesse caso, ainda, é correto 

afirmar que, segundo entendimento do 

STJ, é inaplicável o princípio da 

insignificância. 

89. Na hipótese de um presidiário telefonar 
para uma mãe de família exigindo que ela 

faça, imediatamente, um PIX de R$ 

5.000,00 para uma terceira pessoa, sob a 
ameaça de matar seu filho primogênito, 

que supostamente estaria em cativeiro 

com outros membros da gangue, quando, 

na realidade, o filho dela está em 

segurança na casa da namorada, é correto 
afirmar que o criminoso responderá pelo 

crime de estelionato. 

90. O crime de corrupção passiva, na 

modalidade de “solicitar”, é formal, isto é, 

sua consumação independe do 

recebimento efetivo da vantagem indevida, 
configurando-se com a simples solicitação. 

Sobre o direito processual penal, julgue os 
itens a seguir. 

91. Alei processual penal admite interpretação 

extensiva e aplicação analógica, bem 
como o suplemento dos princípios gerais 

de direito. 
92. Se necessário à prevenção e à repressão 

dos crimes relacionados ao tráfico de 

pessoas, o membro do Ministério Público 

(MP) ou o delegado de polícia poderão 
requisitar, independentemente de 
autorização judicial, às empresas 

prestadoras de serviço de 

telecomunicações e/ou telemática que 
disponibilzem imediatamente os meios 

técnicos adequados -— como sinais, 

informações e outros — que permitam a   

93. 

94. 

95. 

96. 

localização da vítima ou dos suspeitos do 

delito em curso. 

Josefina firmou acordo de não persecução 

penal com o MP, em razão da prática de 

corrupção passiva. Homologado 

judicialmente o acordo, o juiz deverá 
devolver os autos ao MP para que inicie 

sua execução perante o juízo da vara cível. 

Prometeu, domiciliado em Curitiba, durante 

uma viagem a passeio para Londrina, 
efetuou a compra de um notebook de 

propriedade de Hera, emitindo um cheque 

sem fundo, de sua conta corrente, para 

pagar o objeto. Considerando que Hera é 
domiciliada em Londrina e que a agência 
bancária de Prometeu está localizada em 

Campinas, é correto afirmar que a 

competência territorial para julgar o delito 
será do local onde se situa a agência que 

recusou o pagamento, no caso, o 
município de Campinas. 

As pessoas presas provisoriamente ficarão 

separadas das que já estiverem 
definitivamente condenadas, nos termos 

da lei de execução penal. 
O indulto coletivo é um benefício 

concedido, por meio de lei ordinária, no 

qual o Congresso Nacional, com a sanção 
do Presidente da República, extingue a 

punibilidade de determinados fatos 

criminosos. 

Julgue os seguintes itens acerca das 

exceções e das provas. 

97. 

98. 

A arguição de suspeição precederá a 

qualquer outra, salvo quando fundada em 

motivo superveniente. 

Considera-se cadeia de custódia o 
conjunto de todos os procedimentos 

utilizados para manter e documentar a 
história cronológica do vestígio coletado 

em locais ou em vítimas de crimes, para 

rastrear sua posse e manuseio a partir de 

seu reconhecimento até o descarte. O 

início da cadeia de custódia dá-se com a 

preservação do local de crime ou com 
procedimentos policiais ou periciais nos 

quais seja detectada a existência de 
vestígio. 
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Julgue os itens seguintes em relação à 
sentença e ao procedimento comum. 

99. 

100. 

O juiz, sem modificar a descrição do fato 

contida na denúncia ou queixa, poderá 

atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda 

que, em consequência, tenha de aplicar 
pena mais grave. 

O procedimento comum será ordinário 

quando tiver por objeto crime cuja sanção 

máxima cominada for igual ou superior a 

quatro anos de pena privativa de liberdade. 

Direito Penitenciário e Criminologia 
  

Em relação à Lei de Execução Penal (Lei 
Federal nº 7.210/1984), julgue os itens 

subsequentes. 

101. serão classificados, 
segundo os seus antecedentes e 

personalidade, para orientar a 
individualização da execução penal. A 

Comissão Técnica de Classificação, 

existente em cada estabelecimento, será 
presidida pelo diretor e composta, no 

mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 

(um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) 

assistente social, quando se tratar de 
condenado à pena privativa de liberdade. 

Os condenados 

  

107. A prestação de trabalho externo, a ser 
autorizada pela direção do 

estabelecimento, dependerá de aptidão, 

disciplina e responsabilidade, além do 

cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da 
pena. 

De acordo com a Lei de Execução Penal, 
julgue os itens seguintes acerca da 

disciplina. 

108. Existindo indícios de que o preso exerce 

109. 

110. 

liderança em organização criminosa, 

associação criminosa ou milícia privada, ou 
que tenha atuação criminosa em 2 (dois) 

ou mais Estados da Federação, o regime 

disciplinar diferenciado será 

obrigatoriamente cumprido em 

estabelecimento prisional federal. 

As sanções disciplinares de advertência 
verbal, repreensão e inclusão no regime 

disciplinar diferenciado serão aplicadas por 

ato motivado do diretor do 

estabelecimento. 

O isolamento, a suspensão e a restrição de 
direitos não poderão exceder a quinze 

dias, ressalvada a hipótese do regime 

disciplinar diferenciado. 

  

102. Apolo foi condenado à pena de 15 anos de Julgue os itens a seguir relativos à Lei de 
reclusão pelo crime de feminicídio. Nessa Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/1984). 
situação, por ocasião do seu ingresso no 111. Deméter, reincidente, foi processado e 

estabelecimento prisional, ele deverá ser condenado pela prática de novo crime de 
submetido, obrigatoriamente, à furto. Nessa hipótese, observados os 

identificação do perfil genético. demais requisitos legais, Deméter poderá 
103. A assistência à saúde do preso e do progredir de regime depois de cumpridos, 

internado, de caráter preventivo e curativo, ao menos, 25% da pena. 

compreenderá atendimento médico, 112. Afrodite, primária, foi condenada pelo 
farmacêutico e odontológico, sendo que, cometimento do delito de extorsão 
quando o estabelecimento penal não mediante sequestro. Nesse caso, 

estiver aparelhado para prover a observados os demais requisitos legais, 

assistência médica necessária, esta será Afrodite poderá progredir de regime depois 

prestada em outro local, mediante de cumpridos, ao menos, 40% da pena. 

autorização do MP. 113. O cometimento de falta grave durante a 
104. Caso necessário, será concedida execução da pena privativa de liberdade 

assistência ao egresso, mediante interrompe o prazo para a obtenção da 
concessão de alojamento e alimentação, progressão no regime de cumprimento da 
em estabelecimento adequado, pelo prazo pena, caso em que o reinício da contagem 

de seis meses. do requisito objetivo terá como base a 

105. O trabalho do condenado, como dever pena remanescente. 
social e condição de dignidade humana, 114. Os condenados que cumprem pena em 

terá finalidade educativa e produtiva, regime fechado ou semiaberto e os presos 

submetendo-se ao regime da provisórios poderão obter autorização para 

Consolidação das Leis do Trabalho, saída temporária do estabelecimento, 
106. O trabalho do preso será remunerado, mediante escolta, nos casos de 

mediante prévia tabela, não podendo ser necessidade de tratamento médico. 

inferior a um salário mínimo. 
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115. O tempo a remir em função das horas de 

estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no 

caso de conclusão do ensino fundamental, 

médio ou superior durante o cumprimento 

da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação. 

Segundo a Lei de Execução Penal, julgue os 
itens seguintes acerca do livramento 

condicional e dos estabelecimentos penais. 

116. Presentes os requisitos legais, o livramento 
condicional poderá ser concedido pelo Juiz 

da execução, ouvidos o Ministério Público 

e o Conselho Penitenciário. Caso seja 
deferido o pedido, serão sempre impostas 

ao liberado condicional as obrigações de 

obter ocupação lícita e de recolher-se à 

habitação em hora fixada. 
117. Nos estabelecimentos penais, os presos 

com curso superior que já tenham sido 

definitivamente condenados devem ficar 

separados dos demais, assim como os 

condenados pela prática de crimes 

hediondos ou equiparados. 
118. A penitenciária destina-se ao condenado à 

pena de reclusão, em regime fechado, 
sendo que a penitenciária de mulheres 

será dotada de seção para gestante e 
parturiente e de creche para abrigar 

crianças maiores de 6 (seis) meses e 

menores de Y (sete) anos, com a finalidade 

de assistir a criança desamparada cuja 

responsável estiver presa. 
119. A cadeia pública destina-se ao 

recolhimento de presos provisórios, sendo 
que cada comarca terá, pelo menos, 1 

(uma) cadeia pública, que será instalada 
próxima de centro urbano, a fim de 
resguardar o interesse da Administração 

da Justiça Criminal e a permanência do 

preso em local próximo ao seu meio social 
e familiar. 

Julgue os itens a seguir de acordo com o 

entendimento dos Tribunais Superiores 
acerca da execução penal. 

120. A execução da pena restritiva de direitos 

independe do trânsito em julgado da 

condenação. 
121. A ausência de suspensão ou revogação do 

livramento condicional antes do término do 

período de prova enseja a extinção da 

punibilidade pelo integral cumprimento da 

pena. 
122. O reconhecimento de falta grave 

decorrente do cometimento de fato definido 

como crime doloso no cumprimento da   

pena prescinde do trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória no processo 

penal instaurado para apuração do fato. 

123. A prática de falta grave interrompe o prazo 

para fim de comutação de pena ou indulto, 

bem como para obtenção do livramento 
condicional. 

Referente aos crimes hediondos, julgue os 

itens a seguir. 

124. O ordenamento jurídico brasileiro adota o 

sistema legal para fins de classificação das 

infrações penais como crimes hediondos, 

de modo que incumbe ao legislador 
enunciar, de forma exaustiva, os crimes 

que devem ser considerados hediondos. 

125. Os crimes hediondos são insuscetíveis de 

graça, anistia e indulto. 
126. Entre outros delitos, podem ser apontados 

como crimes hediondos o estupro de 

vulnerável, o roubo qualificado pelo 

resultado lesão corporal grave ou morte e 

o contrabando. 
127. Segundo entendimento do STF, é 

inconstitucional a fixação de regime inicial 

fechado com base unicamente na 

hediondez do delito. 

Julgue os itens subsequentes acerca da Lei 
Distrital nº 5.969/2017 (Código Penitenciário 
do Distrito Federal). 

128. Para cada pessoa privada de liberdade, é 

organizado, dentro do ambiente prisional, 

um prontuário administrativo individual, 

aberto ou reaberto no momento do 

ingresso, e que acompanha a pessoa 
privada de liberdade durante a execução 
penal, salvo nos casos de transferência de 

unidade prisional. 
129. A pessoa privada de liberdade tem direito a 

receber visitas regulares do cônjuge ou de 
pessoa que com ela viva em situação 

análoga, sendo dispensada a 

comprovação formal da união estável e 

permitido o cadastramento de só 1 (uma) 
pessoa a cada 12 meses para fins de 
visita. 

130. A advertência verbal é punição de caráter 

educativo, aplicável às infrações de 

natureza média e, nos casos de 

reincidência, às infrações de natureza leve. 
131. O processo administrativo disciplinar 

comum é instaurado para apurar falta de 

natureza leve ou média. 
132. Para reabilitação de comportamento, nos 

casos de falta de natureza grave, o preso 
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133. 

134. 

135. 

tem o prazo de seis meses, contados a 
partir da data da prática da falta disciplinar. 

O comportamento do preso recolhido em 

estabelecimento penal é classificado como 

bom, regular ou mau. Considera-se bom 

comportamento carcerário aquele 
decorrente da ausência de anotações de 

transgressões disciplinares no prontuário 

do preso. 

O preso que praticar atos de comércio de 
qualquer natureza comete falta disciplinar 

de natureza grave. 
Ao preso submetido à sanção disciplinar é 

assegurado banho de sol com duração de, 
no mínimo, 1 (uma) hora diária e visita 
médica nos dias e nos horários fixados 

pela direção do estabelecimento penal. 

Em relação à criminologia, julgue os itens 
seguintes. 

136. Para a Escola Positiva, a responsabilidade 

criminal do delinquente leva em conta sua 

responsabilidade moral e se sustenta pelo 
livre-arbítrio, este inerente ao ser humano. 

Direitos Humanos 
  

Sobre os direitos humanos, julgue os itens a 

seguir. 

141. 

142. 

148. 

A dignidade da pessoa humana pode ser 
apontada como um objetivo fundamental 

da República Federativa do Brasil. 
Suponha que determinado tratado 

internacional que verse sobre direitos 

humanos seja aprovado em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos 
membros. Nesse caso, é correto afirmar 

que o referido tratado gozará de status 

equivalente às emendas constitucionais. 
São traços característicos dos direitos 

humanos a imprescritibilidade, a 

inalienabilidade e a indisponibilidade. 

Legislação aplicada aos servidores 
do Governo do DF 
  

  
Julgue os itens subsequentes acerca da Lei 

  

137. Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Orgânica do Distrito Federal. 

Garofalo, principais expoentes da Escola 144. O Governador do DF é remunerado 
Clássica, sustentam que o delinquente é exclusivamente por subsídio, fixado em 
um sujeito patológico que deve ser parcela única, vedado o acréscimo de 
apartado do meio social para não qualquer gratificação, adicional, abono, 
contaminar o todo orgânico. prêmio, verba de representação ou outra 

138. Vitimização primária é aquela que espécie remuneratória. 

corresponde aos danos à vítima 145. O estabelecimento prisional destinado a 
decorrentes do crime. mulheres terá, em local anexo e 

139. O termo cifra negra refere-se à independente, creche em tempo integral 
porcentagem de crimes não comunicados para seus filhos de O a 6 anos, atendidos 
ou não elucidados pelo Poder Público. por pessoas especializadas, assegurado 

140. Como forma de se tentar conhecer o índice aos filhos das presidiárias o direito à 
real da criminalidade, a Escola de Chicago amamentação até completarem, no 

passou a utilizar os inquéritos sociais mínimo, 12 meses de idade. 
(social surveys) na investigação da 
criminalidade. 
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A respeito do regime jurídico dos servidores 
públicos civis do Distrito Federal (Lei 

Complementar nº 840/2011), julgue os itens a 

seguir. 

146. Após regular aprovação em concurso 

público, Arlete foi nomeada e empossada 

no cargo de polícia penal do DF. Nesse 
caso, será de 15 dias úteis o prazo para 

Arlete entrar em exercício, contados da 

data da posse. 

147. Adão, servidor público efetivo do DF, em 

virtude de seu casamento com Larissa, 

poderá ausentar-se do serviço, sem 
prejuízo da remuneração, por 10 dias 

consecutivos, incluído o dia da ocorrência 
do casamento. 

Legislação Especial 
  

Joana compareceu à delegacia de polícia 

relatando violência doméstica, na qual seu 
companheiro, por não aceitar que ela exercia 

atividade laboral, destruiu seus instrumentos 

de trabalho, os quais foram avaliados em R$ 

85,00 (oitenta e cinco reais). Considerando o 
caso narrado, julgue os seguintes itens. 

148. Na hipótese, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), será 
aplicável o princípio da insignificância em 

favor do companheiro de Joana, haja vista 

o reduzido valor dos objetos destruídos. 

149. Caso Joana também relate ter sido vítima 
de lesões corporais leves praticadas por 

seu companheiro no âmbito familiar, é 

correto afirmar que a ação penal, quanto 
às referidas lesões, será pública 

condicionada à representação. 

Julgue o item a seguir considerando o 
entendimento do STJ acerca da Lei de 
Drogas (Lei nº 11.343/2006). 

150. Rubens, durante embarque para voo 

internacional com destino a Amsterdã, foi 

preso em flagrante delito levando consigo 

cerca de 10 kg de ecstasy amarrados ao 
corpo. Nesse caso, a majorante do tráfico 

transnacional de drogas configura-se com 
a prova da destinação internacional das 
drogas, ainda que não consumada a 
transposição de fronteiras.     
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