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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 19 (dezenove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 100 (cem) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 08 (oito) questões, Raciocínio Lógico 08 (oito) questões, 
Atualidades 04 (quatro) questões, Informática 04 (quatro) questões, Promoção da Igualdade Racial e de Gênero  
04 (quatro) questões, Medicina Legal 04 (quatro), Legislação Geral 08 (oito) questões, Noções de Contabilidade 10 (dez) 
questões, Noções Direito Administrativo 10 (dez) questões, Noções direito Constitucional 10 (dez) questões, Noções 
Direito Penal 10 (dez) questões, Noções Direito Processual Penal 10 (dez) questões e Legislação Extravagante 10 (dez) 
questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 

sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 
o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 
na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez 

na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser 
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas 
neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha 
de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 03 (três) horas após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 03h30m (três horas e 
trinta minutos) do início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 
Inverno 

 A família estava reunida em torno do fogo, 
Fabiano sentado no pilão caído, sinhá Vitória de pernas 
cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos filhos. 
A cachorra Baleia, com o traseiro no chão e o resto do 
corpo levantado, olhava as brasas que se cobriam de 
cinza.  

 Estava um frio medonho, as goteiras pingavam 
lá fora, o vento sacudia os ramos das catingueiras, e o 
barulho do rio era como um trovão distante.  

 Fabiano esfregou as mãos satisfeito e 
empurrou os tições com a ponta da alpercata. As 
brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz 
espalhou-se em redor da trempe de pedra, clareando 
vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e 
os meninos deitados. De quando em quando estes se 
mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia 
pedaços deles. Outros pedaços esfriavam recebendo o 
ar que entrava pela rachadura das paredes e pelas 
gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando 
iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão 
de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a 
conversa dos pais. Não era propriamente conversa: 
eram frases soltas, espaçadas, com repetições e 
incongruências. Às vezes uma interjeição gutural dava 
energia ao discurso ambíguo. Na verdade nenhum 
deles prestava atenção às palavras do outro: iam 
exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e as 
imagens sucediam-se, deformavam-se, se não havia 
meio de dominá-las. Como os recursos de expressão 
eram minguados, tentavam remediar a deficiência 
falando alto. [...] 

(RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Rio de Janeiro:  
Record, 2009, p. 63-64)  

 
1) O texto apresenta um expressivo caráter 

descritivo e faz uso das caracterizações de 
modo a:  
a) apontar a ausência de relação entre o espaço físico 

descrito e os personagens que o ocupam. 
b) retratar, de forma generalizada, a reação de todos os 

seres humanos diante do clima frio por meio da ação 
dos personagens.  

c) indicar os efeitos positivos que a natureza exerce nas 
reflexões dos personagens independente de sua 
condição física.  

d) realçar a vulnerabilidade dos personagens diante da 
condição em que se encontram.  

e) representar, simbolicamente, o papel acolhedor da 
natureza em meio a situações de dificuldade material.  

 
2) No período composto “Como os recursos de 

expressão eram minguados, tentavam remediar 
a deficiência falando alto.” (3º§), a conjunção 
que o introduz é essencial para a produção de 
sentido. Considerando seu emprego 
contextual, percebe-se que apresenta valor:  
a) conformativo. 
b) consecutivo. 
c) causal. 
d) comparativo. 
e) condicional.  

3) Sabendo-se que “trempe” é um tipo de chapa de 
ferro colocada em fogão à lenha para sustentar 
as panelas, na passagem “chegavam-se à 
trempe e ouviam a conversa dos pais” (3º§), 
percebe-se que o acento indicativo de crase 
justifica-se:  
a) por uma escolha estilística em função de seu 

emprego facultativo. 
b) para desfazer a ambiguidade provocada pela 

ausência de seu emprego. 
c) devido à necessidade de concordância com o 

gênero e o número do verbo. 
d) em função da regência do verbo e do gênero do 

substantivo destacado.  
e) por ilustrar um registro informal e regional de 

uma expressão. 
 

4) Em “Fabiano esfregou as mãos satisfeito” (3º§), 
o vocábulo destacado ilustra o seguinte 
emprego das classes de palavras:  
a) a indicação do modo de realizar uma ação feita 

pelo advérbio. 
b) a representação de uma ideia abstrata feita pelo 

substantivo. 
c) uma qualidade própria às mãos atribuída pelo 

adjetivo.  
d) a nomeação de uma qualidade feita por um 

substantivo. 
e) a caracterização de um estado provisório feita 

por um adjetivo. 
 

5) No último parágrafo do texto, ao observar o 
emprego de dois-pontos, percebe-se que esse 
sinal de pontuação foi usado para:  
a) indicar um esclarecimento. 
b) marcar enunciados de diálogo.  
c) representar a reprodução de citações. 
d) sinalizar a omissão de termos.  
e) mostrar a consequência do que se afirmou. 
 

6) Considerando-se o contexto, verifica-se que o 
pronome demonstrativo destacado em “De 
quando em quando estes se mexiam, porque o 
lume era fraco e apenas aquecia pedaços 
deles.” (3º§), foi empregado em uma referência:  
a) espacial, indicando a proximidade do narrador. 
b) textual, retomando o último elemento de uma 

sequência. 
c) temporal, aproximando o leitor da ação descrita.  
d) textual, apontando uma ideia que ainda será 

apresentada. 
e) espacial, indicando a proximidade entre os 

personagens.  
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Considere o texto a seguir para responder às 
questões de 7 a 8.  
 

Texto II 
Assunto: Debates sobre o Plano Nacional  

da Pessoa com Deficiência. 
 Senhor Ministro,  
 Tenho a honra de convidar Vossa Excelência a 

participar do lançamento do Ciclo de Debates sobre a 
Execução do Plano Nacional da Pessoa com 
Deficiência, a ser realizado em 15 de março de 2018, 
às 9 horas, no Auditório da Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap), no Setor de Áreas 
Isoladas Sul, em Brasília. O debate inicial faz parte de 
uma sequência de cinco encontros, com o objetivo de 
acompanhar o desenvolvimento das diversas ações 
contidas no referido Plano.  

 Atenciosamente,  
(espaço para assinatura)  
[NOME DO SIGNATÁRIO]  
[Ministro de Estado] 

Disponível em: 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-

redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-

redacao.pdf.Adaptado.Acesso em 14/05/2022) 

 
7) O texto anterior é parte de um ofício, um dos 

exemplos de correspondências oficiais. Trata-
se de um documento enviado a um Ministro de 
Estado. Em relação aos pronomes de 
tratamento empregados, é correto afirmar que:  
a) o uso da forma “Senhor Ministro” é equivocada, 

pois indica um registro bastante informal para 
referir-se a um ministro.  

b) o pronome “Vossa Excelência” poderia ser 
substituído por “Sua Excelência” a fim de 
reforçar a impessoalidade.  

c) as formas de tratamento diferenciadas 
relacionam-se com os momentos distintos em 
que foram empregadas no texto.   

d) o redator poderia ter empregado “Vossa 
Excelência” no vocativo e a forma abreviada 
deste pronome no corpo do texto.  

e) a substituição, no vocativo, de “Senhor” por 
“Excelentíssimo” é uma escolha estilística 
possível ao redator.  

 
8) Considerando as orientações do Manual de 

Redação da Presidência da República, ao 
começar o texto com “Tenho a honra de 
convidar”, percebe-se que o redator não fez uso 
da seguinte característica necessária às 
correspondências oficiais:  
a) Clareza. 
b) Objetividade. 
c) Coesão.  
d) Coerência.  
e) Pessoalidade.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
9) Com relação aos conectivos lógicos é correto 

afirmar que: 
a) para quaisquer valores lógicos de duas 

proposições simples o condicional entre elas 
tem valor lógico verdadeiro 

b) para quaisquer valores lógicos de duas 
proposições simples o bicondicional entre elas 
tem valor lógico falso 

c) para quaisquer valores lógicos de duas 
proposições simples a conjunção entre elas tem 
valor lógico verdadeiro 

d) para quaisquer valores lógicos de duas 
proposições simples a disjunção entre elas tem 
valor lógico verdadeiro 

e) se o valor lógico de uma proposição p é 
verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q 
é falso, então a disjunção exclusiva entre elas 
tem valor lógico verdadeiro 

 
10) Se a frase “Todo escrivão fez concurso 

público”, então a alternativa que apresenta uma 
argumentação correta é: 
a) Carlos não é escrivão, então não fez concurso 

público 
b) João fez concurso público, então é escrivão 
c) Maria não fez concurso público, então não é 

escrivão 
d) Ana fez concurso público, então não é escrivão 
e) José não fez concurso público, então é escrivão 
 

11) Se Joana é delegada, então fez direito. Se Joana 
fez direito, então estudou durante 5 anos. Mas 
Joana não estudou 5 anos. A conclusão que se 
pode chegar é: 
a) Joana não é delegada 
b) Joana não fez direito 
c) Joana é delegada 
d) Joana estudou mais de 5 anos 
e) Joana estudou menos de 5 anos 
 

12) A ocorrência foi registrada e o inquérito foi 
instaurado se, e somente se, a testemunha foi 
ouvida ou o flagrante foi validado, mas o 
processo será analisado.  
Nessas condições, o total de conectivos lógicos 
utilizados na frase acima é igual a: 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 2 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
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13) A tabela indica todos os possíveis valores para 
duas proposições lógicas simples. 
 

p q A 

V V F 

V F V 

F V V 

F F F 

 
De acordo com tabela, os valores lógicos 
contidos na coluna A são o resultado de: 
a) p condicional q 
b) p disjunção q 
c) p conjunção q 
d) p disjunção exclusiva q 
e) p bicondicional q 
 

14) A frase “O departamento de polícia estava cheio 
ou era feriado” é logicamente equivalente a 
frase: 
a) o departamento de polícia estava cheio e era 

feriado 
b) o departamento de polícia não estava cheio ou 

não era feriado 
c) se o departamento de polícia não estava cheio, 

então era feriado 
d) o departamento de polícia estava cheio se, e 

somente se, era feriado 
e) se o departamento de polícia não estava cheio, 

então não era feriado 
 

15) Numa assembleia haviam 50 escrivães, sendo 
que 32 eram destros e 16 eram ambidestros. 
Nessas condições, e sabendo que todos sabiam 
escrever, o total de canhotos na assembleia era 
igual a: 
a) 2 
b) 18 
c) 22 
d) 34 
e) 16 
 

16) “O acidente foi investigado e o autor foi 
encontrado”. De acordo com a lógica 
proposicional, a negação da frase é descrita 
como: 
a) “o acidente não foi investigado e o autor não foi 

encontrado” 
b) “o acidente não foi investigado ou o autor não foi 

encontrado” 
c) “o acidente não foi investigado e o autor foi 

encontrado” 
d) “o acidente foi investigado e o autor não foi 

encontrado” 
e) “o acidente não foi investigado ou o autor foi 

encontrado” 
 

ATUALIDADES 

 
17) “A organização passou para o centro das 

discussões da diplomacia internacional em 
meados de abril e ao longo de maio de 2022, 
devido à possibilidade de adesão da Finlândia e 
da Suécia, em meio à Guerra na Ucrânia. A 
Rússia é contrária à entrada dos dois países na 
Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) (G1, 2022)”. Analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Foi criada em 1989, após o término da Guerra 

Fria e a queda do Muro de Berlim.  
 
(  ) Foi criada sob a liderança dos Estados Unidos 

em oposição à Inglaterra. 
 
(  ) É um bloco econômico atualmente liderado por 

EUA, China e Coreia do Sul. 
 
(  ) Ucranianos pleiteavam entrada no grupo, o que 

foi um dos motivos para a invasão russa. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - F - F - V 
b) F - F - F - F 
c) V - V - F - V 
d) V - F - V - F 
e) F - V - V - V 
 

18) Em 2021, mais de 40% da perda de floresta 
nativas no mundo ocorreu no Brasil, segundo 
dados do Global Forest Watch, plataforma de 
monitoramento de florestas desenvolvida pela 
Universidade de Maryland. Esse mapeamento é 
feito há duas décadas a partir de análises de 
______ (adaptado de G1, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) imagem de GPS 
b) imagem de satélite 
c) imagem de teodolito 
d) imagem de pluviômetro 
e) imagem de barômetro 
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19) “A tecnologia 5G é um novo padrão para 
dispositivos móveis que trará mudanças tanto 
quantitativas quanto qualitativas na forma 
como as pessoas utilizam esses aparelhos. De 
acordo com a União Internacional de 
Telecomunicações, o 5G, ou quinta geração da 
telefonia móvel, é uma nova tecnologia de 
transporte de dados em redes envolvendo 
dispositivos móveis. Ele sucede gerações 
anteriores, mas autoridades e especialistas 
apontam que terá melhorias não apenas 
incrementais, mas qualitativas” (AGÊNCIA 
BRASIL, 2020). Analise as afirmativas abaixo.  
I. A tecnologia 5G permitirá a interconexão de 

diversos outros equipamentos em casa ou no 
escritório. 

II. Ter um aparelho com 5G possibilitará um melhor 
tempo de processamento de downloads e 
uploads. 

III. A rede 5G permitirá a possibilidade de estudos 
e trabalho remoto com maior qualidade nas 
videoconferências. 

IV. As ondas de 5G têm maior alcance em relação 
à 4G e, por isso, será preciso a construção de 
poucas antenas para espalhar o sinal em todo o 
país. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) II e III apenas 
b) I e II apenas 
c) I e IV apenas 
d) I, II e III apenas 
e) II, III e IV apenas 

 
20) Acredita-se que o ritual da lavagem teve origem 

nos tempos em que os escravos eram 
obrigados a levar água para lavar as escadarias 
da Basílica para a festa dos brancos, desde esta 
época um agradecimento do povo às graças 
concedidas pelo Nosso Senhor Bom Jesus do 
Bonfim. O ponto alto da festa acontece no Largo 
do Bonfim, bem em frente à igreja, no alto da 
Colina Sagrada, e é marcada pela lavagem da 
escadaria e do adro da igreja por baianas 
vestidas a caráter, trazendo na cabeça potes 
com água de cheiro para lavar o chão da igreja, 
além de flores para enfeitar o altar. Nos cultos 
afro-católicos, o Senhor do Bonfim é [...] Oxalá. 
Ocorre também uma aproximação entre a festa 
católica e a dos cultos afro-brasileiros, as 
"Águas de Oxalá” (adaptado de BONFIM, 2000). 
Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que faz referência à manifestação religiosa e 
cultural descrita no texto. 
a) Separatismo religioso 
b) Esteticismo religioso 
c) Sincretismo religioso 
d) Estadismo religioso 
e) Islamismo religioso 
 

INFORMÁTICA 
 

21) Quanto as noções básicas sobre IP e IMEI, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Existem atualmente duas versões de IP, os 

denominados IPv4 e o IPv6.  
(  ) O mesmo equipamento pode ter vários IP's, 

assim como vários IMEI's. 
(  ) O IMEI é um código de 15 dígitos que identifica 

de forma internacional os celulares. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo 
a) V - V - V   d)  F - F - V 
b) V - V - F   e)  F - F - F 
c) V - F - V 
 

22) Dado os três conceitos técnicos abaixo, assinale a 
alternativa que corresponda, respectivamente, a 
cada um desses conceitos especificamente. 
1. Vírus que cria cópias em outras unidades ou nos 

computadores de uma rede para executar ações 
maliciosas. 

2. Esse malware é como uma porta criada a partir de um 
programa cuja instalação não foi autorizada pelo 
usuário, que explora as vulnerabilidades ali existentes 
e permite que terceiros tenham acesso à máquina. 

3. Método que tenta "pescar" vítimas para que cliquem 
em links ou baixem arquivos com o objetivo de adquirir 
informações pessoais. 

 
a) 1.Worm - 2.Backdoor - 3.Phishing  
b) 1.Backdoor - 2.Worm - 3.Phishing 
c) 1.Worm - 2.Phishing - 3.Backdoor 
d) 1.Phishing - 2.Backdoor - 3.Worm 
e) 1.Phishing - 2.Worm - 3.Backdoor 
 

23) Quanto à identificação de arquivos, relacione os 
principais tipos de formatos de arquivos da 
coluna da esquerda com a respectiva descrição 
da coluna da direita: 
 

(1) JPEG (A) Formato nativo do Microsoft Word. 

(2) MPEG (B) Associado a páginas e endereços da web. 

(3) DOCX (C) Formato comum de arquivo de imagem. 

(4) HTML (D) Formato de arquivo de vídeo. 
 
a) 1C - 2D - 3B - 4A 
b) 1D - 2C - 3A - 4B 
c) 1C - 2D - 3A - 4B 
d) 1B - 2D - 3A - 4C 
e) 1C - 2A - 3D - 4B 
 

24) Com base na planilha eletrônica abaixo, 
assinale a alternativa que apresenta o resultado 
da fórmula: =(SOMA(A2:C2)/(B1-B2)+A1)/C1 
 

 A B C 

1 10 9 8 

2 5 6 7 

 
a) 10 (dez) 
b) 8 (oito) 
c) 6 (seis) 
d) 4 (quatro) 
e) 2 (dois)  
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PROMOÇÃO DA IGUALDADE  
RACIAL E DE GÊNERO 

 
25) “Constranger alguém com emprego de 

violência ou grave ameaça, causando-lhe 

sofrimento físico ou mental ou submeter 

alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, 

com emprego de violência ou grave ameaça, a 

intenso sofrimento físico ou mental, como 

forma de aplicar castigo pessoal ou medida de 

caráter preventivo”, constitui crime de tortura. 

Sobre o crime de tortura, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) O ato de constranger previsto no crime de 

tortura pode se dar com a finalidade de obter 

informação, declaração ou confissão da vítima 

ou de terceira pessoa; com a intenção de 

provocar ação ou omissão de natureza 

criminosa; ou ainda, em razão de discriminação 

racial ou religiosa 

 

b) A pena prevista para o crime de tortura é de 

reclusão, de dois a oito anos 

 

c) Se no crime de tortura o resultado é a lesão 

corporal de natureza grave ou gravíssima, a 

pena é de reclusão de seis a doze anos; se 

resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis 

anos  

 

d) A pena para o crime de tortura é aumentada de 

um sexto até um terço, se o crime é cometido 

por agente público ou se é cometido contra 

criança, gestante, portador de deficiência, 

adolescente ou mais de sessenta anos, ou 

ainda, se o crime é cometido mediante 

sequestro  

 

e) Por força do §6º, do art. 1º da lei de Tortura, o 

crime de tortura é inafiançável e insuscetível de 

graça e anistia 

26) No escopo da promoção da igualdade racial e 
gênero, muitos são os dispositivos legais que 
compõem o ordenamento jurídico penal. Sendo 
assim, numere a COLUNA II de acordo com a 
COLUNA I, fazendo a relação entre elas. 
 
COLUNA I 
1) Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002.  
2) Lei Federal nº 7.437, de 20 de dezembro de 

1985.  
3) Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989.   
4) Lei Federal n° 9.455, de 7 de abril de 1997.  
5) Lei Federal nº 11.430, de 7 de agosto de 2006. 
6) Decreto Federal n° 65.810, de 08 de dezembro 

de 1969. 
 
COLUNA II 
(  ) Promulga a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, de 1979, e revoga o Decreto nº 89.460, 
de 20 de março de 1984.  

(  ) Define os crimes resultantes de preconceito de 
raça ou de cor.  

(  ) Define os crimes de tortura e dá outras 
providências.  

(  ) Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e 
da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; 
dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
altera o Código de Processo Penal, o Código 
Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências.  

(  ) Promulga a Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação Racial. 

(  ) Inclui, entre as contravenções penais a prática 
de atos resultantes de preconceito de raça, de 
cor, de sexo ou de estado civil, dando nova 
redação à Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951 - 
Lei Afonso Arinos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
a) 1, 3, 4, 5, 6, 2 
b) 2, 3, 4, 6, 5, 1 
c) 1, 2, 4, 5, 6, 3 
d) 2, 4, 3, 5, 1, 6 
e) 1, 5, 4, 3, 6, 2 
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27) A Constituição do Estado da Bahia, em seu 

capítulo XXIII, tem como título “Do Negro”. 

Tomando os artigos 286 a 290 deste capítulo da 

constituição baiana, analise as afirmativas 

abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 

(  ) O dia 20 de novembro será considerado, no 

calendário oficial, como Dia da Consciência 

Negra. 

(  ) A rede estadual de ensino e os cursos de 

formação e aperfeiçoamento do servidor público 

civil e militar incluirão em seus programas 

disciplina que valorize a participação do negro 

na formação histórica da sociedade brasileira.  

(  ) Com países que mantiverem política oficial de 

discriminação racial, o Estado poderá admitir 

participação, ainda que indireta, através de 

empresas neles sediadas, em qualquer 

processo licitatório da Administração Pública 

direta ou indireta. 

(  ) A sociedade baiana é cultural e historicamente 

marcada pela presença da comunidade afro-

brasileira, constituindo a prática do racismo 

crime inafiançável e imprescritível, sujeito a 

pena de reclusão, nos termos da Constituição 

Federal. 

(  ) Com países que mantiverem política oficial de 

discriminação racial, o Estado não poderá 

manter intercâmbio cultural ou desportivo, 

através de delegações oficiais.  

(  ) Sempre que for veiculada publicidade estadual 

com mais de três pessoas, será assegurada a 

inclusão de uma da raça negra. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 

a) V - F - F - V - F - V 

b) V - V - F - V - V - F 

c) F - V - V - F - V - F 

d) V - V - F - V - F - V 

e) F - F - V - F - F - V 

28) A Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, 
determina a soma de esforços entre governos, 
sociedade civil, empresas e indivíduos para que 
a igualdade racial seja um norte para as 
políticas e serviços oferecidos pelo Poder 
Público. Assim, partindo do Estatuto da 
Igualdade Racial, analise as afirmativas abaixo. 
I. A capoeira é reconhecida como desporto de 

criação nacional, sendo garantido pelo poder 
público o registro e a proteção da capoeira, em 
todas as suas modalidades, como bem de 
natureza imaterial e de formação da identidade 
cultural brasileira.  

II. É assegurado aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos o direito à 
preservação de seus usos, costumes, tradições 
e manifestos religiosos, sob a proteção do 
Estado, sendo que a preservação dos 
documentos e dos sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos 
quilombos, tombados nos termos do §5º do art. 
216 da Constituição Federal, receberá especial 
atenção do poder público.  

III. São três os objetivos do Sinapir – Sistema 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial: 1. 
promover a igualdade étnica e o combate às 
desigualdades sociais resultantes do racismo, 
inclusive mediante adoção de ações afirmativas; 
2. formular políticas destinadas a combater os 
fatores de marginalização e a promover a 
integração social da população negra; e, 3. 
articular planos, ações e mecanismos voltados à 
promoção da igualdade étnica.  

IV. O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (Sinapir) é instituído como forma de 
organização e de articulação voltadas à 
implementação do conjunto de políticas e 
serviços destinados a superar as desigualdades 
étnicas existentes no País, prestados pelo poder 
público federal, podendo os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, participar do Sinapir 
mediante adesão. 

V. A atividade de capoeirista será reconhecida em 
todas as modalidades em que a capoeira se 
manifesta, seja como esporte, luta, dança ou 
música, sendo livre o exercício em todo o 
território nacional. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, III e V apenas 
b) I, III e IV apenas 
c) I, II, IV e V apenas 
d) I, II, III, IV e V  
e) II, IV e V apenas 
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MEDICINA LEGAL 
 

29) O ______ é um documento utilizado para dirimir 
dúvidas na interpretação dos achados de uma 
perícia, sendo solicitado a uma pessoa de 
renome. Sua parte mais importante é a ______. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.  
a) atestado médico-científico / conclusão 
b) parecer médico especializado / exposição 

circunstanciada 
c) relatório médico-legal / histórico 
d) parecer médico-legal / discussão 
e) parecer externo circunstanciado / conclusão 
 

30) Num relatório médico-legal, o breve relato dos 
fatos ocorridos por informação da vítima ou do 
indiciado, quando também alvo da perícia ou 
dos dados transcritos da guia de remoção do 
cadáver e das suspeitas que pairam sobre o 
caso, é denominado ______. 
Assinale a alternativa correta que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) discussão 
b) exposição circunstanciada 
c) comemorativo 
d) descrição 
e) resposta aos quesitos 
 

31) Sobre as perícias no Código de Processo Civil, 
analise as sentenças abaixo e dê valores 
Verdadeiro(V) ou Falso (F). 
(  ) As partes não podem, mesmo que de comum 

acordo escolher o perito. 
(  ) A perícia consensual substitui para todos os efeitos, 

a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. 
(  ) É vedado ao perito emitir opiniões que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. 
(  ) Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais 

de uma área de conhecimento o juiz poderá nomear 
mais de um  perito e a parte indicar, no máximo, um 
assistente técnico especializado.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V - F   d)  V - F - F - F 
b) V - V - V - V   e)  V - F - F - V 
c) F - F - V - V 
 

32) Sobre o exame do local do crime, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Apesar de pouco nítidas, incompletas ou fragmentadas 

as impressões digitais podem determinar o sucesso da 
investigação 

b) Quando um criminoso usa luvas não é possível que os 
objetos tocados contenham suas impressões digitais 

c) Impressões digitais latentes são aquelas deixadas por 
descuido pelas mãos desprotegidas em decorrência de 
água e ácidos graxos presente no suor. São 
transformadas em impressões coloridas para análise 

d) Quando não há evidências visíveis de sangue na cena 
do crime, como nos casos em que o local foi limpo para 
encobrir o acontecido, utiliza-se o Luminol, que poderá 
identificar a presença de sangue, mesmo em pequenas 
quantidades 

e) Glóbulos vermelhos não servem para identificação 
via DNA nuclear, usando-se nesses casos o DNA 
mitocondrial 

LEGISLAÇÃO GERAL 

 
33) A Lei Estadual nº 11.370/2009 trata da Lei 

Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia e 
dispõe sobre a sua estrutura organizacional. 
Acerca do assunto, assinale a alternativa que 
apresenta um órgão que não integra a estrutura 
organizacional da Polícia Civil do Estado da 
Bahia. 
a) Órgãos de Gestão Estratégica 
b) Órgãos de Gestão Tática 
c) Órgãos de Gestão de Policiais Infiltrados 
d) Órgãos de Suporte Operacional 
e) Órgãos de Direção Superior 
 

34) No que se refere às disposições da Lei Orgânica 
da Polícia Civil do Estado da Bahia sobre o 
Delegado-Geral da Polícia Civil, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) A Polícia Civil do Estado da Bahia será dirigida 

pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, nomeado 
pelo Governador do Estado, dentre os 
Delegados de Polícia Civil, classe Especial, da 
ativa. 

(  ) O Delegado-Geral da Polícia Civil, em suas 
faltas, férias e impedimentos, será substituído 
pelo Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil. 

(  ) Dentre outras competências, compete ao 
Delegado-Geral da Polícia Civil decidir, em 
último grau de recurso, sobre a instauração de 
inquérito policial e de outros procedimentos 
formais. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
e) F - V - F 
 

35) Acerca das penalidades previstas na Lei 
Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, 
analise as afirmativas abaixo. 
I. São penalidades disciplinares a advertência, a 

suspensão, a demissão e a proibição de 
contratar com o Poder Público.  

II. Na aplicação das penalidades serão 
consideradas a natureza e a gravidade da 
infração, os antecedentes funcionais, os danos 
que dela provierem para o serviço público e as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

III. O ato de imposição da penalidade mencionará 
sempre o fundamento legal e a causa da sanção 
disciplinar. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III 
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I e III apenas 
e) I apenas 
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36) A Lei Estadual nº 11.370, de 04 de fevereiro de 
2009 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da 
Bahia), trata das faltas disciplinares. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa que apresente 
incorretamente uma falta disciplinar. 
a) Deixar de cumprir prazos legais em inquéritos 

policiais, sindicâncias ou qualquer procedimento 
administrativo, sem justa causa 

b) Concorrer para a divulgação de fatos que possam 
provocar escândalo ou desprestígio à organização 
policial 

c) Simular doença para esquivar-se do cumprimento 
de suas atribuições 

d) Ausentar-se do serviço durante o expediente, ainda 
que com prévia autorização do chefe imediato 

e) Usurpar, para si ou para outrem, função pública 
 

37) A Lei Estadual nº 12.209 de 20 de abril de 2011, 
dispõe sobre o processo administrativo no 
âmbito da Administração direta e das entidades 
da Administração indireta, regidas pelo regime 
de direito público, do Estado da Bahia. Sobre o 
disposto na lei, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Somente a lei pode condicionar o exercício de 

direito, impor dever, prever infração ou prescrever 
sanção. 

(  ) A Administração respeitará padrões éticos de 
probidade, decoro e boa-fé, procedendo, na relação 
com os administrados, com lealdade, correção e 
coerência, sem abuso das prerrogativas especiais 
que lhe são reconhecidas. 

(  ) A norma administrativa será interpretada da forma 
que melhor garanta o atendimento ao fim público a 
que se dirige, admitindo-se a aplicação retroativa de 
nova interpretação para os atos já publicados. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
e) F - V - F 
 

38) No que se refere às disposições legais sobre o 
processo administrativo no Estado da Bahia 
(Lei Estadual nº 12.209/2011), assinale a 
alternativa correta.  
a) É assegurada a prioridade de tramitação se o 

postulante ou interveniente for maior que 
cinquenta e cinco anos  

b) Os atos do processo administrativo não 
dependem de forma determinada, senão 
quando a lei exigir, podendo ser utilizados 
modelos padronizados pela Administração 

c) A intervenção de terceiro no processo 
independe de decisão da autoridade 
competente ou da comprovação de interesse 

d) Em observância ao princípio da formalidade 
adequada, o reconhecimento de firma será 
exigido de todos os documentos 

e) Inexistindo disposição específica, os atos da 
autoridade competente e dos administrados, 
que participem do processo, devem ser 
praticados no prazo de 15 (quinze) dias 

39) A Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, 
dispõe sobre as licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, 
compras, alienações e locações no âmbito dos 
Poderes do Estado da Bahia. Acerca das 
disposições legais, assinale a alternativa que 
apresente a definição de equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. 
a) É o resultado da pesquisa de preços de 

mercado, obtido pela média dos valores 
praticados à época da abertura da licitação 

b) Alteração do valor original do contrato, para 
recompor o preço que se tornou insuficiente ou 
excessivo, em razão da superveniência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, que agravem o 
custo da execução do contrato, bem assim para 
reduzir o seu preço com vistas a compatibilizá-
lo com os valores de mercado 

c) Alteração dos valores inicialmente ajustados, na 
periodicidade e índice pactuados, para 
preservar o valor inicial do contrato corroído pela 
variação de custo dos insumos básicos 
utilizados na sua execução ou pela perda do 
poder aquisitivo da moeda, decorrente da 
inflação 

d) Acontecimento extraordinário, superveniente, 
imprevisível no momento da celebração do 
contrato, exterior à vontade das partes e 
inteiramente irresistível 

e) Relação de equivalência, originariamente 
pactuada, entre os encargos assumidos pelo 
contratado e a sua remuneração, inicialmente 
ajustada 

 
40) No que se refere às disposições da Lei Estadual 

nº 9.433, de 01 de março de 2005, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. A execução da obra ou serviço será sempre 

programada em sua totalidade, permitindo-se, 
porém, sua execução em parcelas técnica e 
economicamente viáveis, de acordo com os 
recursos financeiros disponíveis e a 
conveniência da Administração. 

II. A programação da obra ou serviço deverá 
prever custo atual e o final, levando-se em 
consideração os prazos de execução.  

III. A autorização da despesa será efetuada para as 
etapas da obra ou serviço licitados, não sendo 
necessária a autorização da despesa para o 
custo total da obra ou serviço projetado. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I e III apenas 
e) I apenas 
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NOÇÕES DE CONTABILIDADE 

 
41) Um cliente do banco XX procurou o gerente de 

sua conta, informando que necessitará de  
R$ 100.000,00 daqui a 12 meses. O gerente 
sugeriu que o cliente fizesse uma aplicação 
financeira que remunera o capital investido com 
taxa de juros mensais de 2%, mas não informou 
se o sistema de capitalização de juros é simples 
ou composto. Assinale a alternativa que 
apresenta o valor que deve ser aplicado hoje 
para que o cliente possa resgatar o valor 
desejado, considerando, respectivamente, o 
sistema de capitalização de juros simples e o 
sistema de capitalização de juros compostos.  
Considere em sua resposta, 2 casas decimais e 
regras do arredondamento matemático. 
a) R$   78.849,32 e R$   80.645,16 
b) R$   80.645,16 e R$   78.849,32 
c) R$   80.900,16 e R$   79.719,39 
d) R$   79.719,39 e R$   76.850,00 
e) R$ 124.000,00 e R$ 126.824,18 
 

42) O registro contábil do recebimento de duplicata 
com juros de mora (juros ativos) provoca: 
a) diminuição do ativo circulante 
b) aumento do passivo circulante 
c) diminuição do patrimônio líquido 
d) aumento do patrimônio líquido 
e) crédito na conta contábil “bancos” 
 

43) Assinale a alternativa que apresenta somente 
contas contábeis classificadas no passivo 
circulante do Balanço Patrimonial. 
a) Ajustes de equivalência patrimonial e 

adiantamento à fornecedores 
b) Aplicações financeiras e fornecedores 
c) Debêntures a pagar e adiantamento de clientes 
d) Receita de vendas e parcelamento tributário 
e) Impostos a recuperar e impostos a recolher 
 

44) No mês de janeiro, a empresa Comercial XYZ 
Ltda adquiriu mercadorias para revenda no 
valor de R$ 600.000,00. Adicionalmente pagou 
frete para o transporte das mercadorias até a 
loja no valor de R$ 40.000,00 e impostos 
recuperáveis no valor de R$ 72.000,00. Durante 
o mês, a empresa vendeu 60% das mercadorias 
a prazo, pelo valor de R$ 500.000,00. 
Considerando a não existência de estoque 
inicial e a não incidência de outros impostos, 
assinale a alternativa que apresenta o lucro 
auferido pela empresa no mês de janeiro. 
a) R$ 116.000,00 
b) R$ 140.000,00 
c) R$   72.800,00 
d) R$   96.800,00 
e) R$ 384.000,00 

45) Com base na equação básica do patrimônio líquido, 
também chamada de equação fundamental da 
contabilidade, assinale a alternativa que apresenta o 
valor do patrimônio líquido da empresa WXV Ltda, 
que apresenta os saldos contábeis do Balanço 
Patrimonial, conforme quadro a seguir. 
 

Contas 
Saldos em  
31.03.2022  

em R$ 

Caixa 10.000,00 

Fornecedores 30.000,00 

Estoques 40.000,00 

Empréstimos aos sócios e diretores 45.000,00 

Imobilizado 130.000,00 

Impostos a recolher 7.000,00 

Bancos c/ movimento 30.000,00 

Clientes 50.000,00 

Adiantamento de Clientes 22.000,00 

Empréstimos bancários 55.000,00 

Obrigações trabalhistas 16.000,00 

Impostos a recuperar 5.000,00 

Intangível 15.000,00 

 
a) R$ 320.000,00 
b) R$ 239.000,00 
c) R$ 235.000,00 
d) R$ 205.000,00 
e) R$ 195.000,00 
 

46) A contabilidade utiliza-se das contas contábeis para 
registrar, mensurar e controlar o patrimônio das 
empresas. Essas contas contábeis podem ser 
classificadas de acordo com vários critérios, e 
segundo a teoria patrimonialista, as contas 
contábeis dividem-se em contas patrimoniais e 
contas de resultado. Tanto as contas patrimoniais 
como as contas de resultado possuem natureza 
devedora ou natureza credora. A esse respeito, 
observe o quadro a seguir que apresenta uma 
relação de contas contábeis, que podem ser de 
natureza devedora ou natureza credora. Coloque na 
frente de cada conta a letra D se for uma conta de 
natureza devedora, ou a letra C se for uma conta de 
natureza credora. 

1. Clientes (  ) 
5. Descontos  
concedidos (  ) 

2. Fornecedores (  ) 
6. Despesas de salários  
do exercício (  ) 

3. Receita de  
Vendas (  ) 

7. Salários a  
pagar (  ) 

4. Custo dos  
produtos vendidos (  ) 

8. Receitas  
financeiras (  ) 

 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
a) 1-D; 2-C; 3-C; 4-D; 5-D; 6-D, 7-C; 8-C 
b) 1-D; 2-C; 3-D; 4-C; 5-D; 6-D, 7-C; 8-C 
c) 1-D; 2-C; 3-D; 4-D; 5-C; 6-C, 7-C; 8-C 
d) 1-C; 2-C; 3-C; 4-C; 5-D; 6-D, 7-C; 8-D 
e) 1-C; 2-D; 3-D; 4-C; 5-C; 6-C, 7-D; 8-D 
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47) A Demonstração de Resultados do Exercício – 
DRE é um relatório contábil, que tem o objetivo 
de informar aos usuários das demonstrações 
contábeis, os resultados das operações da 
empresa em um determinado período. A Norma 
Brasileira de Contabilidade NBC TG estrutura 
conceitual, emitida pelo Conselho de 
Contabilidade Federal diz que “a demonstração 
do resultado é a fonte principal de informações 
sobre o desempenho financeiro da entidade 
para o período do relatório”. Observe o quadro 
a seguir, que apresenta as contas da 
Demonstração de Resultados da Indústria e 
Comércio HFG Ltda e assinale a alternativa que 
apresenta o lucro líquido do exercício. 
 

Contas 
Saldos em 
31.12.2021 

R$ 

Custo dos produtos vendidos 500.000,00 

Receitas financeiras 50.000,00 

Despesas de vendas 80.000,00 

Receita bruta de vendas 800.000,00 

Impostos sobre o lucro 12.000,00 

Impostos sobre as vendas 40.000,00 

Depreciação  20.000,00 

Devoluções e abatimentos     24.000,00 

Despesas administrativas    100.000,00 

 
a) R$ 114.000,00 
b) R$   94.000,00 
c) R$   92.000,00 
d) R$   74. 000,00 
e) (R$  26.000,00) 
 

48) Os fatos contábeis ocorridos em uma empresa 
sempre provocam modificações qualitativas e 
ou quantitativas no patrimônio empresarial. Os 
fatos contábeis podem ser permutativos, 
modificativos ou misto. Analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Compra à vista de estoque de mercadorias para 

revenda é um fato modificativo. 
(  ) Pagamento de duplicata junto ao fornecedor é 

um fato permutativo. 
(  ) Recebimento de duplicata do cliente, paga 

antecipadamente e com desconto, é um fato 
misto. 

(  ) Apropriação da folha de pagamento do mês é 
um fato modificativo. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - V - V - F 
c) V - V - F - F 
d) V - F - F - F 
e) F - V - V - V 

49) A empresa Indústria Reunidas ACF Ltda deseja 
implantar um projeto para a melhoria da 
eficiência operacional de suas fábricas, com o 
objetivo de ganho de produtividade e redução 
de custos. Os funcionários da empresa 
apresentaram à diretoria da mesma, alguns 
projetos, cujos dados estão no quadro a seguir. 
 

 
 
Assinale a alternativa correta que apresenta o 
projeto que deve ser implantado na empresa, 
considerando apenas o aspecto do Pay Back do 
Investimento.  
a) Projeto A 
b) Projeto B 
c) Projeto C 
d) Projeto D 
e) Projeto E 
 

50) A empresa RST Ltda, por motivo de escassez de 
capital para a manutenção de seus negócios, 
tomou emprestado recursos financeiros de 3 
bancos. O banco A emprestou R$ 300.000,00 
com taxa anual de juros de 16%. O banco B 
emprestou R$ 200.000,00 com taxa de juros de 
18% ao ano e o Banco C emprestou  
R$ 100.000,00 com taxa de juros de 20% ao ano. 
O patrimônio líquido da empresa é de R$ 
400.000,00 e o custo do capital próprio dos 
acionistas é de 15% ao ano. Assinale a 
alternativa que apresenta o Custo Médio 
Ponderado de Capital CMPC da empresa 
(também chamado de Weighted Average Capital 
Cost  -WACC). 
a) 10,40 % a.a. 
b) 16,40 % a.a. 
c) 14,80 % a.a. 
d) 18,00 % a.a. 
e) 21,20 % a.a. 
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NOÇÕES DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
51) A Lei nº 13.303/2016 dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias e traz 
disposições sobre o Comitê de Auditoria 
Estatutário. Sobre o assunto, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A empresa pública e a sociedade de economia 

mista deverão possuir em sua estrutura societária 
Comitê de Auditoria Estatutário como órgão 
auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se 
reportará diretamente. 

(  ) O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir 
meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, 
internas e externas à empresa pública ou à 
sociedade de economia mista, em matérias 
relacionadas ao escopo de suas atividades. 

(  ) O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir 
quando necessário, no mínimo anualmente, de 
modo que as informações contábeis sejam 
sempre apreciadas antes de sua divulgação. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
e) F - V - F 
 

52) A Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) dispõe que a 
empresa pública e a sociedade de economia mista 
terão a função social de realização do interesse 
coletivo ou de atendimento a imperativo da 
segurança nacional expressa no instrumento de 
autorização legal para a sua criação. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa incorreta. 
a) A realização do interesse coletivo visa à ampliação 

economicamente sustentada do acesso de 
consumidores aos produtos e serviços da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista 

b) A empresa pública e a sociedade de economia 
mista deverão, nos termos da lei, adotar práticas de 
sustentabilidade ambiental e de responsabilidade 
social corporativa compatíveis com o mercado em 
que atuam 

c) Ainda que não haja comprovação sobre a 
vinculação ao fortalecimento de sua marca, a 
empresa pública e a sociedade de economia mista 
deverão celebrar convênio ou contrato de patrocínio 
com pessoa física ou com pessoa jurídica para 
promoção de atividades culturais, sociais, 
esportivas, educacionais e de inovação tecnológica 

d) Para a realização do interesse coletivo, as estatais 
estão orientadas ao desenvolvimento ou emprego 
de tecnologia brasileira para produção e oferta de 
produtos e serviços da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista, sempre de maneira 
economicamente justificada 

e) A realização do interesse coletivo deverá ser 
orientada para o alcance do bem-estar econômico 
e para a alocação socialmente eficiente dos 
recursos geridos pela empresa pública e pela 
sociedade de economia mista 

53) Acerca das modalidades de licitação previstas 
na Lei nº 14.133/2021, analise as afirmativas 
abaixo. 
I. É vedada a criação de outras modalidades de 

licitação ou, ainda, a combinação das modalidades 
previstas na Lei de Licitação e Contratos. 

II. O concurso observará as regras e condições 
previstas em edital, que indicará a qualificação 
exigida dos participantes, as diretrizes e formas de 
apresentação do trabalho e as condições de 
realização e o prêmio ou remuneração a ser 
concedida ao vencedor. 

III. São modalidades de licitação o pregão, a 
concorrência, o concurso, o convite e o diálogo 
competitivo. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I e III apenas 
e) I apenas 
 

54) A Nova Lei de Licitação e Contratos (Lei nº 
14.133/2021) trouxe novos princípios para a 
aplicação da lei. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa que apresente um princípio que não 
está previsto na lei de maneira expressa. 
a) Segregação de funções 
b) Razoabilidade 
c) Competitividade 
d) Proporcionalidade 
e) Precaução 
 

55) Sobre os princípios previstos na Nova Lei de 
Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), 
assinale a alternativa que apresenta a definição 
do princípio da segregação de funções. 
a) Vedação a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea em funções mais 
suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a 
possibilidade de ocultação de erros e de 
ocorrência de fraudes na respectiva contratação 

b) Forma de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro de contrato consistente na aplicação do 
índice de correção monetária previsto no contrato, 
que deve retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices 
específicos ou setoriais 

c) Forma de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro de contrato utilizada para serviços 
contínuos com regime de dedicação exclusiva de 
mão de obra ou predominância de mão de obra, 
por meio da análise da variação dos custos 
contratuais, devendo estar prevista no edital com 
data vinculada à apresentação das propostas 

d) Pessoa designada pela autoridade competente, 
entre servidores efetivos ou empregados públicos 
dos quadros permanentes da Administração 
Pública, para tomar decisões, acompanhar o 
trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento 
licitatório e executar quaisquer outras atividades 
necessárias ao bom andamento do certame até a 
homologação 

e) Dever de mitigar os impactos sociais, econômicos 
e ambientais quando realizada licitação 
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56) Acerca das espécies dos atos administrativos, 
especialmente quanto ao seu conteúdo, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Licença é o ato administrativo unilateral e 

vinculado pelo qual a Administração faculta 
àquele que preencha os requisitos legais o 
exercício de uma atividade. 

(  ) A autorização é ato constitutivo e a licença é ato 
declaratório de direito preexistente. 

(  ) A autorização administrativa baseia-se no poder 
hierárquico e disciplinar do Estado sobre a 
atividade privada. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
e) F - V - F 
 

57) No que se refere às espécies de ato 
administrativo e sua classificação quanto à 
forma, analise as afirmativas abaixo. 
I. Decreto é a forma de que se revestem os atos 

individuais ou gerais, emanados do Chefe do 
Poder Executivo (Presidente da República, 
Governador e Prefeito). 

II. Circular é o instrumento de que se valem as 
autoridades para transmitir ordens internas 
uniformes a seus subordinados. 

III. Alvará é o instrumento pelo qual a 
Administração Pública confere licença ou 
autorização para a prática de ato ou exercício de 
atividade sujeitos ao poder de polícia do Estado. 
Em suma, o alvará é o instrumento da licença ou 
da autorização.  

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I e III apenas 
e) I apenas 
 

58) Sobre o exercício de cargo público, nos termos 
da Lei Estadual nº 6677/1994 (Estatuto do 
Servidor Público do Estado da Bahia), analise 
as afirmativas abaixo e dê valores de 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Exercício é o efetivo desempenho das 

atribuições do cargo. 
(  ) É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor 

entrar em exercício, contados da data da posse, 
ou, quando inexigível esta, da data de 
publicação oficial do ato de provimento. 

(  ) O servidor que não entrar em exercício, dentro 
do prazo legal, será exonerado de ofício. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
e) F - V - F 

59) Acerca das disposições constitucionais sobre 
agentes públicos, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) É garantido ao servidor público civil o direito à 

livre associação sindical 

 

b) A lei reservará percentual dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas portadoras 

de deficiência e definirá os critérios de sua 

admissão 

 

c) A proibição de acumular cargos públicos 

estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, fundações, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e entidades do 

Terceiro Setor 

 

d) A lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público 

 

e) É vedada a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 

de remuneração de pessoal do serviço público 

 

 

60) A Lei Estadual nº 11.370, de 04 de fevereiro de 
2009, institui a Lei Orgânica da Polícia Civil do 
Estado da Bahia. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa que não apresenta um princípio 
institucional da Polícia Civil do Estado da Bahia. 
a) Hierarquia funcional 

 

b) Interdisciplinaridade da investigação 

 

c) Divisibilidade institucional e da investigação 

 

d) Unidade de doutrina e a unidade técnico-

científica, aplicados à investigação policial 

 
e) Disciplina funcional 
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NOÇÕES DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
61) A lei não poderá estabelecer distinção entre 

brasileiros natos e naturalizados, salvo nos 
casos previstos nesta Constituição Federal 
(CF). A CF prevê cargos privativos de brasileiro 
nato. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
que apresente um cargo que não seja privativo 
de brasileiro nato. 
a) Ministro de Estado da Defesa 
b) Ministro do Supremo Tribunal Federal 
c) Ministro de Estado da Justiça e Segurança 

Pública 
d) Cargo de carreira diplomática 
e) Oficial das Forças Armadas 
 

62) Acerca das disposições constitucionais sobre 
direitos políticos, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Serão realizadas concomitantemente às 

eleições municipais as consultas populares 
sobre questões locais aprovadas pelas 
Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça 
Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das 
eleições, observados os limites operacionais 
relativos ao número de quesitos.   

(  ) O militar alistável é elegível e, se contar com 
menos de dez anos de serviço, será agregado 
pela autoridade superior e, se eleito, passará 
automaticamente, no ato da diplomação, para a 
inatividade. 

(  ) A ação de impugnação de mandato tramitará em 
segredo de justiça, respondendo o autor, na 
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-
fé. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
e) F - V - F 
 

63) No que se refere às disposições constitucionais 
sobre partidos políticos, analise as afirmativas 
abaixo. 
I. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 

5% (cinco por cento) dos recursos do fundo 
partidário na criação e na manutenção de 
programas de promoção e difusão da 
participação política das mulheres, de acordo 
com os interesses intrapartidários.    

II. É vedada a utilização pelos partidos políticos de 
organização paramilitar. 

III. Os partidos políticos, após adquirirem 
personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I e III apenas 
e) I apenas 

64) Acerca do procedimento para incorporação, 
subdivisão ou desmembramento dos Estados, 
assinale a alternativa correta. 
a) A incorporação, subdivisão ou desmembramento 

de Estados far-se-ão por lei estadual, dentro do 
período determinado por Lei Complementar 
Federal, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, à população diretamente 
interessada, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade, apresentados e publicados na forma da 
lei 

b) A incorporação, subdivisão ou desmembramento 
de Estados far-se-ão por lei estadual, dentro do 
período determinado por Lei Complementar 
Federal, e dependerão de consulta prévia, 
mediante referendo, à população diretamente 
interessada, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade, apresentados e publicados na forma da 
lei 

c) Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem 
a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de plebiscito, e 
das respectivas Assembleias Legislativas, por lei 

d) Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem 
a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de plebiscito, e do 
Congresso Nacional, por lei complementar 

e) Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem 
a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de referendo, e do 
Congresso Nacional, por lei complementar 

 
65) No que se refere aos Estados Federados, 

assinale que não apresenta uma de suas 
características. 
a) Autonomia 
b) Soberania 
c) Autogoverno 
d) Autolegislação  
e) Autoadministração 
 

66) Acerca dos Territórios Federais, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Apesar de terem personalidade jurídica, os 

Territórios Federais não são dotados de 
autonomia política.  

(  ) Assim, como o Distrito Federal, os Territórios 
não podem ser divididos em Municípios.  

(  ) Atualmente não existem Territórios Federais no 
Brasil.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
e) F - V - F 
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67) No que tange às disposições constitucionais 
sobre nacionalidade, assinale a alternativa em 
que será declarada a perda da nacionalidade. 
a) Brasileiro que não exercer a capacidade eleitoral 

ativa por 15 anos consecutivos 
b) Brasileiro que adquirir outra nacionalidade caso 

haja imposição de naturalização, pela norma 
estrangeira, ao brasileiro residente em estado 
estrangeiro, como condição para permanência em 
seu território ou para o exercício de direitos civis 

c) Brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, 
por sentença judicial, em virtude de atividade 
nociva ao interesse nacional 

d) Brasileiro que adquirir outra nacionalidade caso 
haja reconhecimento de nacionalidade originária 
pela lei estrangeira 

e) Brasileiro que não exercer a capacidade eleitoral 
passiva por 10 anos consecutivos 

 
68) Acerca das disposições da Constituição 

Federal de 1988, assinale a alternativa que 
apresenta a base da Ordem Social. 
a) Assistência social  
b) Igualdade social 
c) Defesa da propriedade 
d) Primado do trabalho 
e) Defesa das instituições 
 

69) Sobre as disposições constitucionais sobre 
seguridade social, analise as afirmativas abaixo. 
I. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das contribuições 
sociais elencadas na Constituição Federal. 

II. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios destinadas à seguridade social 
constarão dos respectivos orçamentos, não 
integrando o orçamento da União. 

III. Um dos objetivos da seguridade social é a 
universalidade da cobertura e do atendimento.  

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I e III apenas 
e) I apenas 
 

70) A Constituição Federal de 1988 traz disposições 
sobre a família. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) O Estado assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações 

b) O casamento religioso não pode possuir efeito 
civil, em razão da laicidade do Estado 

c) O casamento é civil e gratuito a celebração 
d) Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento 

e) A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado 

NOÇÕES DIREITO PENAL 

 
71) Assinale a alternativa que apresenta o 

significado do princípio da ofensividade.  
a) Só se deve recorrer ao Direito Penal se outros 

ramos do direito não forem suficientes; o Direito 
Penal deve ser concebido como a última opção, 
para ser usado somente quando estritamente 
necessário 

b) O Direito Penal deve tutelar os bens jurídicos 
mais relevantes para a vida em sociedade, sem 
levar em consideração valores exclusivamente 
morais ou ideológicos 

c) Não há crime se não há lesão ou perigo real de 
lesão a bem jurídico tutelado pelo Direito Penal 

d) Condutas historicamente aceitas e 
consideradas adequadas pela sociedade em 
tese não merecem intervenção penal punitiva, 
não sendo abrangidas pelos tipos penais 

e) Decorrente do princípio da dignidade da pessoa 
humana, impõe impedir que a pena venha a ser 
empregada como instrumento de violência, com 
tratamento desumano ou cruel 

 
72) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora 

cometidos no estrangeiro, os crimes: 
a) contra o patrimônio do Presidente da República 
b) contra o patrimônio ou a fé pública de fundação 

instituída pelo Poder Público 
c) contra a administração pública, por qualquer 

agente 
d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou 

estrangeiro 
e) praticados em aeronaves de propriedade 

privada, quando em território estrangeiro 
 

73) No que se refere à teoria do crime, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) O agente que, voluntariamente, desiste de 

prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, responde por tentativa de 
crime  

b) O resultado, de que depende a existência do 
crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão 
sem a qual o resultado não teria ocorrido 

c) Não se pune a tentativa quando, por ineficácia 
absoluta do meio ou por absoluta impropriedade 
do objeto, é impossível consumar-se o crime 

d) A omissão é penalmente relevante quando o 
omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado 

e) Salvo disposição em contrário, pune-se a 
tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços 
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74) Ainda no que diz respeito à teoria do crime, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) A superveniência de causa relativamente 

independente exclui a imputação quando, por si 
só, produziu o resultado; os fatos anteriores, 
entretanto, imputam-se a quem os praticou 

b) É isento de pena quem, por erro plenamente 
justificado pelas circunstâncias, supõe situação 
de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima 

c) Nos crimes cometidos sem violência ou grave 
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída 
a coisa, até o recebimento da denúncia ou da 
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será 
reduzida de um a dois terços 

d) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é 
praticado não isenta de pena, sendo certo que, 
neste caso, devem ser consideradas as 
condições ou qualidades da vítima 

e) Pelo resultado que agrava especialmente a 
pena, só responde o agente que o houver 
causado ao menos culposamente 

 
75) No que se refere à exclusão da ilicitude, 

assinale a alternativa incorreta.   
a) Considera-se em estado de necessidade quem 

pratica o fato para salvar de perigo atual, que 
não provocou por sua vontade, nem podia de 
outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável 
exigir-se 

b) O agente, em meio ao estrito cumprimento do 
dever legal, haverá de responder pelo excesso 
doloso ou culposo 

c) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele 
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu 
ou de outrem 

d) Não pode alegar estado de necessidade quem 
tinha o dever legal de enfrentar o perigo 

e) Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do 
direito ameaçado, é vedado, nesta hipótese, a 
redução de pena 

 
76) Assinale a alternativa que indica a presença de 

uma qualificadora do crime de homicídio.   
a) Crime cometido por razão de relevante valor 

moral  
b) Crime praticado durante o repouso noturno 
c) Crime praticado contra a mulher por razões da 

condição de sexo feminino 
d) Crime praticado sob o domínio de violenta 

emoção, logo em seguida a injusta provocação 
da vítima  

e) Crime impelido por motivo de relevante valor 
social  

77) No que concerne ao tema da imputabilidade 
penal, assinale a alternativa incorreta.   
a) Os menores de 18 (dezoito) anos são 

penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às 
normas estabelecidas na legislação especial 

b) Não excluem a imputabilidade penal a paixão e 
a emoção 

c) Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez 
voluntária pelo álcool 

d) A pena pode ser reduzida de um a dois terços, 
se o agente, era, ao tempo da ação ou da 
omissão, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento 

e) Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez 
culposa por substância de efeitos análogos ao 
álcool 

 
78) Haverá crime de lesão corporal de natureza 

grave, punido com pena de reclusão, de um a 
cinco anos, se resultar:   
a) aceleração de parto 
b) perda ou inutilização do membro, sentido ou 

função  
c) enfermidade incurável  
d) incapacidade permanente para o trabalho 
e) deformidade permanente  
 

79) Configura crime contra a dignidade sexual a 
conduta de:   
a) oferecer, por qualquer meio, inclusive por meio 

de comunicação de massa, fotografia, vídeo ou 
outro registro audiovisual que contenha cena de 
estupro, ou, sem o consentimento da vítima, 
cena de sexo ou de nudez ou pornografia 

b) privar alguém de sua liberdade, mediante 
sequestro ou cárcere privado, para a prática de 
atos libidinosos 

c) ter conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos 

d) fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 
conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou 
libidinoso de caráter íntimo e privado sem 
autorização dos participantes  

e) induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a 
satisfazer a lascívia de outrem 

 
80) Relativamente ao crime de furto, pode ser 

afirmado que: 
a) no crime de furto privilegiado, a ação penal é 

pública condicionada à representação da vítima 
ou de seu representante legal  

b) equipara-se à coisa imóvel a energia elétrica ou 
qualquer outra que tenha valor econômico 

c) se o criminoso é primário, e é de pequeno valor 
a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de 
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a 
dois terços, ou aplicar somente a pena de multa 

d) a pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos e multa, se houver emprego de explosivo 
ou de artefato análogo que cause perigo comum 

e) o furto é qualificado quando praticado durante o 
repouso noturno 
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NOÇÕES DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
81) No que se refere ao inquérito policial, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) Nos crimes de ação privada, a autoridade 

policial somente poderá proceder a inquérito 
mediante requisição da autoridade judiciária ou 
do Ministério Público, ou a requerimento do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo 

b) Para verificar a possibilidade de haver a infração 
sido praticada de determinado modo, a 
autoridade policial poderá proceder à 
reprodução simulada dos fatos, desde que esta 
não contrarie a moralidade ou a ordem pública 

c) O inquérito, nos crimes em que a ação pública 
depender de representação, não poderá sem ela 
ser iniciado 

d) Logo que tiver conhecimento da prática da 
infração penal, a autoridade policial deverá, 
dentre outras medidas, colher informações 
sobre a existência de filhos, respectivas idades 
e se possuem alguma deficiência e o nome e o 
contato de eventual responsável pelos cuidados 
dos filhos, indicado pela pessoa presa 

e) Qualquer pessoa do povo que tiver 
conhecimento da existência de infração penal 
em que caiba ação pública poderá, verbalmente 
ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, 
e esta, verificada a procedência das 
informações, mandará instaurar inquérito 

 
82) Ainda no que diz respeito ao inquérito policial, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) Os instrumentos do crime, bem como os objetos 

que interessarem à prova, devem acompanhar 
os autos do inquérito 

b) A polícia judiciária será exercida pelas 
autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá por fim a 
apuração das infrações penais e da sua autoria 

c) Quando o fato for de difícil elucidação, e o 
indiciado estiver solto, a autoridade poderá 
requerer ao juiz a devolução dos autos, para 
ulteriores diligências, que serão realizadas no 
prazo marcado pelo juiz 

d) Todas as peças do inquérito policial serão, num 
só processado, reduzidas a escrito ou 
datilografadas e, neste caso, rubricadas pela 
autoridade 

e) O inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias, 
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou 
estiver preso preventivamente, contado o prazo, 
nesta hipótese, a partir do dia em que se 
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 60 
dias, quando estiver solto, mediante fiança ou 
sem ela 

83) Dentre outras medidas próprias à 
responsabilidade e vinculadas ao cargo da 
autoridade policial, a ela incumbe: 
a) fornecer às autoridades militares as informações 

necessárias à instrução e julgamento dos processos  
b) realizar as diligências requisitadas pelo advogado do 

suspeito  
c) cumprir os mandados de prisão expedidos pela 

defensoria pública  
d) representar acerca da prisão preventiva 
e) punir os investigadores de polícia que cometerem 

infrações funcionais  
 

84) Relativamente à vedação imposta pela lei processual 
penal à autoridade policial, pode ser mencionada: 
a) a autoridade deverá assegurar no inquérito o 

sigilo necessário à elucidação do fato 
b) a autoridade policial não poderá mandar 

arquivar autos de inquérito 
c) a autoridade deverá assegurar no inquérito o 

sigilo exigido pelo interesse da sociedade 
d) o militar, suspeito do cometimento de crime 

castrense, sujeita-se à possível instauração de 
inquérito policial militar 

e) o Ministério Público não poderá requerer a 
devolução do inquérito à autoridade policial, 
senão para novas diligências, imprescindíveis 
ao oferecimento da denúncia 

 
85) No que diz respeito à preservação do local de 

crime, assinale a alternativa incorreta. 
a) No que concerne ao início dos trabalhos de análise do 

local de crime, vários profissionais são exigidos, 
exemplificando, tem-se o caso do crime de homicídio, 
onde em sua ocorrência, trabalham em sua apuração, 
durante a primeira fase da persecução criminal, os 
seguintes profissionais: o policial militar, que, na maioria 
das vezes, é quase sempre o primeiro a comparecer ao 
local, o auxiliar de necropsia, o perito criminal, o médico 
legista, o agente de polícia, o escrivão, e, completando 
estes profissionais, em nível de coordenação dos 
trabalhos, tem-se o promotor de justiça, que preside 
toda a investigação, através do inquérito policial 

b) O isolamento e a consequente preservação do local de 
crime é uma garantia que o perito terá de encontrar a 
cena do crime conforme fora deixada pelo infrator, 
assim, como pela vítima, tendo com isso, as condições 
técnicas de analisar todos os vestígios 

c) A preservação do local de crime e sua caracterização é 
um ponto de extrema relevância na demanda 
persecutória criminal, onde, o Código de Processo 
Penal dispõe que logo que tiver conhecimento da 
prática da infração penal, a autoridade policial deverá 
dirigir-se ao local, providenciando que não se alterem o 
estado e conservação das coisas, até a chegada dos 
peritos criminais  

d) Local do crime é a porção do espaço compreendida 
num raio que, tendo por origem o ponto no qual é 
constatado o fato, se entenda de modo a abranger 
todos os lugares em que, aparente, necessária ou 
presumidamente, hajam sido praticados, pelo 
criminoso, ou criminosos, os atos materiais, 
preliminares ou posteriores à consumação do delito, e 
com este diretamente relacionado 

e) No local do crime, a polícia deve examinar todos os 
vestígios deixados na cena da prática do delito, 
objetivando esclarecer à mecânica e o móvel do delito, 
contribuindo de forma incontroversa para o processo 
judicial, já que constituem provas não repetíveis, 
produzidas exclusivamente na fase inquisitiva 



 

 IBFC_02-VERSÃO A  17 

86) Ainda no que se refere à preservação do local 
de crime, assinale a alternativa incorreta. 
a) O policial que primeiramente chegar ao local do 

crime, no que concerne aos procedimentos 
referentes aos vestígios e evidências, deverá 
isolar a área de ocorrência do evento criminoso, 
não permitindo a alteração das coisas, assim, 
como do cadáver, se houver  

b) A polícia militar exerce sua missão 
constitucional de polícia judiciária, e, nesse 
sentido, destaca-se dentre suas atribuições, a 
promoção do devido isolamento do local de 
crime, assim como de sua preservação 

c) Os vestígios constituem-se em qualquer marca, 
objeto ou sinal sensível que possa ter relação 
com o fato investigado  

d) O policial que primeiramente chegar ao local do 
crime, deverá evitar que qualquer pessoa tenha 
contato com os vestígios, assim como para com 
os instrumentos do crime, resguardando-os, a 
fim de serem oportunamente analisados pelos 
profissionais de perícia 

e) A existência do vestígio pressupõe a existência 
de um agente provocador e de um suporte 
adequado para a sua ocorrência 

 
87) Relativamente ao tema do “reconhecimento de 

pessoas e de coisas”, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) No procedimento de reconhecimento de pessoa, 

a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento 
deverá ser convidada a descrever a pessoa que 
deva ser reconhecida  

b) Do ato de reconhecimento de pessoa, deverá 
ser lavrado auto pormenorizado, subscrito pela 
autoridade, pela pessoa chamada para proceder 
ao reconhecimento e por duas testemunhas 
presenciais 

c) No procedimento de reconhecimento de pessoa, 
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, 
será colocada, se possível, ao lado de outras 
que com ela tiverem qualquer semelhança, 
convidando-se quem tiver de fazer o 
reconhecimento a apontá-la 

d) Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar 
o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada 
uma fará a prova em conjunto, permitindo-se 
comunicação entre elas 

e) No procedimento de reconhecimento de pessoa, 
se houver razão para recear que a pessoa 
chamada para o reconhecimento, por efeito de 
intimidação ou outra influência, não diga a 
verdade em face da pessoa que deve ser 
reconhecida, a autoridade deverá providenciar 
para que esta não veja aquela 

88) Relativamente aos documentos, em sua 
qualidade de prova no processo penal, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) À fotografia do documento, devidamente 

autenticada, se dará o mesmo valor do original 
b) Consideram-se documentos quaisquer escritos, 

instrumentos ou papéis, públicos ou particulares 
c) As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo 

respectivo destinatário, para a defesa de seu 
direito, desde que se tenha o consentimento do 
signatário 

d) Salvo os casos expressos em lei, as partes 
poderão apresentar documentos em qualquer 
fase do processo 

e) As cartas particulares, interceptadas ou obtidas 
por meios criminosos, não devem ser admitidas 
em juízo 

 
89) Ainda com relação aos documentos, em sua 

qualidade de prova no processo penal, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) As públicas-formas só terão valor quando 

conferidas com o original, em presença da 
autoridade 

b) Os documentos originais, juntos a processo 
findo, quando não exista motivo relevante que 
justifique a sua conservação nos autos, 
poderão, mediante requerimento, e ouvido o 
Ministério Público, ser entregues à parte que os 
produziu, ficando traslado nos autos 

c) Os documentos em língua estrangeira, sem 
prejuízo de sua juntada imediata, deverão ser, 
se necessário, traduzidos por tradutor público, 
ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela 
autoridade 

d) Se o juiz tiver notícia da existência de 
documento relativo a ponto relevante da 
acusação ou da defesa, deverá providenciar, 
independentemente de requerimento de 
qualquer das partes, para sua juntada aos autos, 
se possível 

e) A letra e firma dos documentos particulares 
devem ser presumidos verdadeiros, quando 
contestada a sua autenticidade 

 
90) No que diz respeito à busca e apreensão, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) Em casa habitada, a busca será feita de modo 

que não moleste os moradores mais do que o 
indispensável para o êxito da diligência 

b) As buscas domiciliares serão executadas de dia 
ou de noite, independentemente do 
consentimento do morador, e, antes de 
penetrarem na casa, os executores deverão ler 
o mandado ao morador, intimando-o a abrir a 
porta 

c) Não será permitida a apreensão de documento 
em poder do defensor do acusado, salvo quando 
constituir elemento do corpo de delito 

d) Não sendo encontrada a pessoa ou coisa 
procurada, os motivos da diligência serão 
comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o 
requerer 

e) O mandado de busca deverá mencionar o 
motivo e os fins da diligência  
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LEGISLAÇÃO EXTRAVAGENTE 

 
91) No que se refere à assistência ao egresso, 

assinale a alternativa incorreta.  
a) A assistência ao egresso consiste na orientação 

e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade 
b) O serviço de assistência social deve colaborar 

com o egresso para a obtenção de trabalho 
c) Considera-se egresso para os efeitos da Lei de 

Execução Penal, o liberado definitivo, pelo prazo 
de 1 (um) ano a contar da saída do 
estabelecimento 

d) A assistência ao egresso consiste na 
concessão, se necessário, de alojamento e 
alimentação, em estabelecimento adequado, 
pelo prazo de até 1 (um) ano 

e) Considera-se egresso para os efeitos da Lei de 
Execução Penal, o liberado condicional, durante 
o período de prova 

 
92) Assinale a alternativa que apresenta 

modalidades de medidas de proteção aplicáveis 
à criança, em conformidade com o previsto na 
Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 
a) Obrigação de reparar o dano e advertência  
b) Acolhimento institucional e colocação em família 

substituta 
c) Liberdade assistida e internação em 

estabelecimento educacional 
d) Prestação de serviços à comunidade e matrícula 

e frequência obrigatórias em estabelecimento 
oficial de ensino fundamental 

e) Inserção em regime de semi-liberdade e 
encaminhamento aos pais ou responsável, 
mediante termo de responsabilidade 

 
93) Assinale a alternativa que apresenta sanções 

aplicáveis por força do cometimento de crimes 
contra as relações de consumo.   
 
a) Apreensão do produto e suspensão temporária 

de atividade  
b) Inutilização do produto e revogação de 

permissão de uso 
c) Cassação do registro do produto junto ao órgão 

competente e intervenção administrativa 
d) Cassação de licença do estabelecimento e 

imposição de contrapropaganda 
e) Detenção e multa  

94) Assinale a alternativa em que se encontra uma 
asserção contrária às disposições constantes 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
proclamada pela Resolução nº 217A (III) da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de 
dezembro de 1948. 
a) Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido 

ou exilado 
b) Todo o indivíduo tem direito à liberdade de 

opinião e de expressão, o que implica o direito 
de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de 
procurar, receber e difundir, sem consideração 
de fronteiras, informações e ideias por qualquer 
meio de expressão 

c) Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos 
lazeres, especialmente, a uma limitação 
razoável da duração do trabalho e das férias 
periódicas pagas 

d) Toda a pessoa tem direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião; este 
direito, contudo, não implica a liberdade de 
mudar de religião ou de convicção, assim como 
a liberdade de manifestar a religião ou 
convicção, sozinho ou em comum, tanto em 
público como em privado, pelo ensino, pela 
prática, pelo culto e pelos ritos 

e) Toda a pessoa, como membro da sociedade, 
tem direito à segurança social; e pode 
legitimamente exigir a satisfação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis, 
graças ao esforço nacional e à cooperação 
internacional, de harmonia com a organização e 
os recursos de cada país 

 
95) Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração 
pública:  
a) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento 

de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, 
teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço 

b) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente 

c) frustrar a licitude de processo licitatório ou de 
processo seletivo para celebração de parcerias 
com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente, acarretando perda patrimonial 
efetiva 

d) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior ao 
de mercado  

e) realizar operação financeira sem observância das 
normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea 
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96) No que se refere às disposições da Lei nº 
7.210/1984 e suas alterações (Lei de Execução 
Penal), assinale a alternativa incorreta.  
a) O trabalho do preso está sujeito ao regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho 
b) O condenado à pena privativa de liberdade está 

obrigado ao trabalho na medida de suas 
aptidões e capacidade 

c) As tarefas executadas como prestação de 
serviço à comunidade não serão remuneradas 

d) O trabalho do condenado, como dever social e 
condição de dignidade humana, possui 
finalidade educativa e produtiva 

e) O trabalho do preso será remunerado, mediante 
prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 
(três quartos) do salário-mínimo 

 
97) No que se refere às disposições da Lei nº 

9.099/1995 (Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais), assinale a alternativa incorreta.  
a) A competência do Juizado será determinada pelo 

lugar em que foi praticada a infração penal 
b) A autoridade policial que tomar conhecimento da 

ocorrência lavrará termo circunstanciado e o 
encaminhará imediatamente ao Juizado, com o 
autor do fato e a vítima, providenciando-se as 
requisições dos exames periciais necessários 

c) O processo perante o Juizado Especial orientar-
se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, 
objetivando, sempre que possível, a reparação 
dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de 
pena não privativa de liberdade 

d) Consideram-se infrações penais de menor 
potencial ofensivo, para os efeitos da Lei nº 
9.099/1995 (Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais), os crimes a que a lei comine pena 
máxima não superior a 4 (quatro) anos, cumulada 
ou não com multa 

e) O Juizado Especial Criminal, provido por juízes 
togados ou togados e leigos, tem competência 
para a conciliação, o julgamento e a execução das 
infrações penais de menor potencial ofensivo, 
respeitadas as regras de conexão e continência 

 
98) Configura crime eleitoral:  

a) perturbar a propaganda eleitoral  
b) ameaçar o juiz eleitoral  
c) candidatar-se sem a idade apta ao exercício do 

cargo eletivo  
d) intervir autoridade judicial junto à mesa 

receptora  
e) violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos 

invólucros 

99) No que se refere às disposições da Lei nº 
7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional), assinale a alternativa incorreta.  
a) Será admitida a assistência da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM, quando o crime tiver 
sido praticado no âmbito de atividade sujeita à 
disciplina e à fiscalização dessa Autarquia, e do 
Banco Central do Brasil quando, fora daquela 
hipótese, houver sido cometido na órbita de 
atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização 

b) A ação penal, nos crimes previstos na Lei nº 
7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional), será promovida pelo Ministério 
Público Federal, perante a Justiça Federal 

c) Quando, no exercício de suas atribuições legais, 
o Banco Central do Brasil ou a Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM, verificar a ocorrência 
de crime previsto na Lei nº 7.492/1986 (Crimes 
contra o Sistema Financeiro Nacional), disso 
deverá informar ao Ministério Público Federal, 
enviando-lhe os documentos necessários à 
comprovação do fato 

d) Sigilo dos serviços e operações financeiras 
poderá ser invocado como óbice ao atendimento 
da requisição do Ministério Público Federal 

e) Quando a denúncia não for intentada no prazo 
legal, o ofendido poderá representar ao 
Procurador-Geral da República, para que este a 
ofereça, designe outro órgão do Ministério 
Público para oferecê-la ou determine o 
arquivamento das peças de informação 
recebidas 

 
100) Configura crime previsto expressamente no 

Estatuto do Idoso:  
a) reter o cartão magnético de conta bancária 

relativa a benefícios, proventos ou pensão do 
idoso, bem como qualquer outro documento 
com objetivo de assegurar recebimento ou 
ressarcimento de dívida  

b) privar o idoso de sua liberdade, procedendo à 
sua prisão sem estar em flagrante de crime ou 
inexistindo ordem escrita da autoridade 
judiciária competente 

c) deixar a autoridade competente, sem justa 
causa, de ordenar a imediata liberação de 
idoso, tão logo tenha conhecimento da 
ilegalidade da prisão 

d) promover ou auxiliar a efetivação de ato 
destinado ao envio de idoso para o exterior 
com inobservância das formalidades legais 
ou com o fito de obter lucro 

e) submeter idoso criança ou adolescente sob 
sua autoridade, guarda ou vigilância a 
vexame ou a constrangimento 


