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Leia, atentamente, as instruções gerais que se encon-
tram no verso desta capa. 

 

 

 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

102 
Cargo / Área / Especialidade 

 Técnico Judiciário – Administrativa –  
Agente da Polícia Judicial 

 

QUESTÕES 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 LEGISLAÇÃO 

 NOÇÕES DE DIREITO 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 REDAÇÃO (TEXTO DISSERTATIVO) 



 
 

2 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões obje-

tivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Noções de Informática, 5 de 

Legislação, 5 de Noções de Direito, 30 de Conhecimentos Específicos; e 

1 (uma) questão discursiva (Redação). Confira-o. 

2. As provas objetivas e discursiva terão duração de 4 (quatro) horas e 30 

(trinta) minutos, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas 

do caderno de questões para as folhas de respostas oficiais. 

3. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá retirar-se do local 

da realização das provas depois de 3 (três) horas do seu início. 

4. As respostas das questões objetivas e discursivas deverão ser transcritas 

para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta. 

5. Você poderá transcrever suas respostas das questões objetivas para a 

última folha deste caderno, podendo destacá-la. 

6. Na transcrição redação, em caso de erro, não use borracha, não rasure 

nem use corretivo. Coloque entre parênteses o que deseja que não seja 

considerado, passando um traço duplo sobre o termo, a expressão ou a 

frase. Exemplo: (xyzxyzxyjxyzxyz) 

7. Em nenhuma hipótese haverá substituição das folhas de respostas objeti-

vas e discursiva por erro do candidato. 

8. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de 

respostas objetivas e discursiva, devidamente preenchidas e assinadas. 

9. Os gabaritos e as questões da Prova Objetiva estarão divulgados no sítio 

eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> no 1º dia útil subsequente 

ao da realização da prova. 

10. ATENÇÃO: Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respos-

tas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

“Saúde mental se caracteriza pelo equilíbrio das emoções, dos sen-

timentos e das expectativas em torno de si, dos outros e da vida.” 

 

 

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

  

http://www.fumarc.com.br/
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Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
“Superei um tabu” 

 
O ator Lázaro Ramos, 43, conta como lutou para falar sobre paternidade de forma franca 

e aberta 

 
Depoimento dado a Amanda Péchy 

 
 Quando soube que seria pai, aos 32 anos, fui racional. Dizia estar emoci-

onado, mas, na verdade, a ficha só veio a cair no dia em que João nasceu. Aí, sim, 

aflorou um turbilhão de sentimentos misturados – medos, inseguranças, incerte-

zas. No meio disso, senti um amor gigantesco por um desconhecido, como nunca 

antes. Me vi também isolado e perdido no novo papel. Cheguei a me afastar de 

amigos, uma vez que nossas realidades passaram a seguir cursos tão diferentes. 

Até com aqueles que eram pais, eu não conseguia conversar em profundidade. 

Era como uma espécie de tabu. Sou integrante de uma geração que começa a 

discutir a masculinidade e poderia estar mais maduro quando apareceram em mi-

nha vida o João, hoje com 11 anos, e a Maria, de 7. O fato é que essa ainda é uma 

trilha difícil, sobre a qual pesa um machismo, às vezes nas entrelinhas, que resiste 

ao tempo. Sensibilidade e cuidados, em pleno século XXI e com tantos avanços, 

parecem ainda não ser temas do universo masculino. 

 Acabou que minha profissão foi decisiva para trazer o assunto à tona, de 

forma franca e direta. Queria há tempos tratar do tema e aconteceu com o filme 
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Papai É Pop, do do Caíto Ortiz, que recém estreou nos cinemas. Nunca havia lido 

o livro no qual se baseia o roteiro, obra que levanta uma ampla reflexão para nós, 

homens, sobre paternidade. Tinha um temor de repetir erros que observava em 

meu próprio pai, como não abraçar, beijar, não deixar os sentimentos à tona. Que-

ria ser ativo, dar banho, trocar fralda, estar na área, mesmo que significasse uma 

reviravolta. Na geração dos meus pais, como diz o filme, mãe era peito e o proge-

nitor, bolso. Aprendi que não precisa ser desse jeito, nem deve, e fui conquistando 

meu espaço, me entendendo nessa rotina. Uso a palavra conquistar porque, tanto 

eu como minha mulher (a atriz Taís Araújo), viemos de famílias de mulheres fortes. 

E nesse cenário fui demarcando o meu território. 

 Ter filhos muda a vida de qualquer casal, e conosco não foi diferente. 

Olhando sob a perspectiva de hoje, a criação deles nos aproximou porque fomos 

estabelecendo uma saudável divisão de funções e, por tabela, descobrimos algo 

essencial: nossos conceitos e valores nesse campo eram semelhantes. Foi uma 

revelação, já que, antes deles, não tínhamos ideia de como seríamos como pais. 

Selamos, logo de saída, acordos primordiais sobre o dia a dia – saúde, alimenta-

ção, educação –, sem discordâncias fundamentais no que importa. Claro que há 

momentos de tensão, mas temos conseguido contorná-los com boa dose de diá-

logo. Aprendo também com gente de quem, graças à paternidade, me aproximei 

nestes anos. Tenho vínculos com pais de amigos dos dois, mas a conversa se 

prolonga mais com as mães, e eu adoro isso. 

 Engraçado observar que a experiência que tive com cada um foi tão dis-

tinta. Com o João, assimilei tudo em tempo real, me transformando por força das 

circunstâncias. Quando Taís engravidou outra vez, pensei: “Ótimo, já sou perito”. 

Aí Maria nasceu, e fiquei perdido de novo. Ser pai de menina era um admirável 

mundo que se abria. Tinha medo de cometer um erro diante de um ser que, além 

de pequenino, era de outro sexo, um terreno ainda mais desconhecido. Na pande-

mia, com todos sob o mesmo teto, me vi tendo de lidar com meus demônios: im-

paciência e até falta de repertório para conversar com eles estavam no rol. Mas a 

convivência intensiva também foi boa, produtiva, e me fez melhor. Em Papai É 

Pop, identifico-me com meu personagem Tom porque vejo nele um genuíno desejo 

de ser bom pai e, ao mesmo tempo, aquele medo de não reunir qualidades sufici-

entes. Ele consegue ser um espelho para vários homens. Assim como o persona-

gem, hoje levo a paternidade com leveza, e falar sobre ela deixou de ser um tabu. 

 

Fonte: Revista Veja, ed. 2805, ano 55, n. 35, p. 78, 07 set. 2022. 

 



 
 

5 

QUESTÃO 01  

 

Sobre o gênero do texto, trata-se de 

 

(A) um artigo de opinião. 

(B) um editorial. 

(C) um relato pessoal. 

(D) um texto dissertativo-argumentativo. 

(E) uma crônica. 

 

QUESTÃO 02  

 

Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, EXCETO: 

 

(A) A emoção de ser pai só se tornou realidade para o locutor do texto com o 

nascimento do filho. 

(B) A experiência de ser pai ainda é um tabu para alguns pais que creem ser 

tudo responsabilidade da mãe. 

(C) Após o nascimento dos filhos, a tendência foi o casal se aproximar de casais 

que também tinham filhos. 

(D) Com o nascimento do segundo filho, os pais se sentem mais seguros e con-

seguem lidar melhor com a situação. 

(E) Mesmo com os avanços do século XXI, ainda existem pais que não conse-

guem se livrar do tabu da masculinidade.  

 

QUESTÃO 03  

 

Segundo o texto, a paternidade é difícil, EXCETO porque 

 

(A) ainda hoje existem homens que mantêm a mesma ideia de anos anteriores 

de que não devem demonstrar carinho e sensibilidade com os filhos. 

(B) assimilamos conceitos passados por nossos pais que perduram até hoje, 

envolvendo a masculinidade. 

(C) existe um receio muito grande, por parte dos pais, em não reunir as quali-

dades suficientes para ser um bom pai. 

(D) os filhos são diferentes e, no nascimento de cada um, há uma relação e um 

comportamento diferentes. 

(E) os pais ainda mantêm conceitos pré-existentes em relação à criação de seus 

filhos, o que dificulta a relação pais e filhos. 
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QUESTÃO 04  

 

O tabu a que se refere o locutor do texto é MELHOR descrito em: 

 

(A) Em Papai É Pop, identifico-me com meu personagem Tom porque vejo nele 

um genuíno desejo de ser bom pai e, ao mesmo tempo, aquele medo de 

não reunir qualidades suficientes. 

(B) Na geração dos meus pais, como diz o filme, mãe era peito e o progenitor, 

bolso. 

(C) O fato é que essa ainda é uma trilha difícil, sobre a qual pesa um machismo, 

às vezes nas entrelinhas, que resiste ao tempo. 

(D) Tinha medo de cometer um erro diante de um ser que, além de pequenino, 

era de outro sexo, um terreno ainda mais desconhecido. 

(E) Tinha um temor de repetir erros que observava em meu próprio pai, como 

não abraçar, beijar, não deixar os sentimentos à tona. 

 

 

 

QUESTÃO 05  

 

As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, EX-

CETO em: 

 

(A) “Aí, sim, aflorou um turbilhão de sentimentos misturados – medos, insegu-

ranças, incertezas.” (surgiu) 

(B) “E nesse cenário fui demarcando o meu território.” (delimitando) 

(C) “Engraçado observar que a experiência que tive com cada um foi tão dis-

tinta.” (correta) 

(D) “Selamos, logo de saída, acordos primordiais sobre o dia a dia – saúde, 

alimentação, educação –, sem discordâncias fundamentais no que importa.” 

(fundamentais) 

(E) “Tenho vínculos com pais de amigos dos dois, mas a conversa se prolonga 

mais com as mães, e eu adoro isso.” (ligações) 
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QUESTÃO 06  

 
Há linguagem oral em: 

 

(A) “Dizia estar emocionado, mas, na verdade, a ficha só veio a cair no dia em 

que João nasceu.” 

(B) “E nesse cenário fui demarcando o meu território.” 

(C) “Ele consegue ser um espelho para vários homens.” 

(D) “No meio disso, senti um amor gigantesco por um desconhecido, como 

nunca antes.” 

(E) “Ser pai de menina era um admirável mundo que se abria.” 

 

QUESTÃO 07  

 
Há linguagem figurada, EXCETO em: 

 

(A) “Aí, sim, aflorou um turbilhão de sentimentos misturados – medos, insegu-

ranças, incertezas.” 

(B) “E nesse cenário fui demarcando o meu território.” 

(C) “Ele consegue ser um espelho para vários homens.” 

(D) “Mas a convivência intensiva também foi boa, produtiva, e me fez melhor.”  

(E) “Na geração dos meus pais, como diz o filme, mãe era peito e o progenitor, 

bolso.” 

 

QUESTÃO 08  

 
Em: “Tenho vínculos com pais de amigos dos dois, mas a conversa se prolonga 

mais com as mães, e eu adoro isso.”, isso se refere ao fato de ele 

 

(A) aprender também com gente que ele se aproximou graças à paternidade. 

(B) conversar mais prolongadamente com as mães. 

(C) observar que a experiência que teve com cada um dos filhos foi distinta. 

(D) ter vínculos com pais de amigos dos dois filhos, mas conversar mais com as 

mães. 

(E) ter vínculos com pais de amigos dos dois filhos. 
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QUESTÃO 09  

 

O articulador sintático destacado foi corretamente substituído entre parênteses, 

EXCETO em: 

 

(A) “Assim como o personagem, hoje levo a paternidade com leveza falar so-

bre ela deixou de ser um tabu.” (Tal qual) 

(B) “Claro que há momentos de tensão, mas temos conseguido contorná-los 

com boa dose de diálogo.” (contudo) 

(C) “Foi uma revelação, já que, antes deles, não tínhamos ideia de como sería-

mos como pais.” (mas) 

(D) “Quando soube que seria pai, aos 32 anos, fui racional.” (Logo que) 

(E) “Queria ser ativo, dar banho, trocar fralda, estar na área, mesmo que signi-

ficasse uma reviravolta.” (embora) 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 10  

 
Analisando a concordância nominal, assinale a alternativa em que somente um 

dos produtos à venda é novo: 

 

(A) Vendem-se blusa e saia novas. 

(B) Vendem-se bola e carrinho novos. 

(C) Vendem-se bolsa e boneca novas. 

(D) Vendem-se paletó e gravata novos. 

(E) Vendem-se sapato e calça nova. 
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QUESTÃO 11  

 
Os verbos destacados estão flexionados no pretérito perfeito do indicativo, EX-

CETO em: 

 

(A) “Acabou que minha profissão foi decisiva para trazer o assunto à tona, de 

forma franca e direta.” 

(B) “Aprendi que não precisa ser desse jeito, nem deve, e fui conquistando meu 

espaço, me entendendo nessa rotina.” 

(C) “Com o João, assimilei tudo em tempo real, me transformando por força 

das circunstâncias.” 
(D) “Dizia estar emocionado, mas, na verdade, a ficha só veio a cair no dia em 

que João nasceu.” 

(E) “No meio disso, senti um amor gigantesco por um desconhecido, como 

nunca antes.” 

 

 

 

 

QUESTÃO 12  

 
Os termos destacados são pronomes relativos, EXCETO em: 

 

(A) “Aprendi que não precisa ser desse jeito, nem deve, e fui conquistando meu 

espaço [...].” 

(B) “Até com aqueles que eram pais, eu não conseguia conversar em profundi-

dade.” 

(C) “Engraçado observar que a experiência que tive com cada um foi tão dis-

tinta.” 

(D) “Sou integrante de uma geração que começa a discutir a masculinidade 

[...].” 

(E) “Tinha um temor de repetir erros que observava em meu próprio pai, como 

não abraçar, beijar, não deixar os sentimentos à tona.” 
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QUESTÃO 13  

 
A colocação do pronome oblíquo é facultativa em: 

 

(A) “Cheguei a me afastar de amigos, uma vez que nossas realidades passaram 

a seguir cursos tão diferentes.” 

(B) “Em Papai É Pop, identifico-me com meu personagem Tom porque vejo nele 

um genuíno desejo de ser bom pai.” 

(C) “Mas a convivência intensiva também foi boa, produtiva, e me fez melhor.” 

(D) “Nunca havia lido o livro no qual se baseia o roteiro, obra que levanta uma 

ampla reflexão para nós, homens, sobre paternidade.” 

(E) “Ser pai de menina era um admirável mundo que se abria.” 

 

 

QUESTÃO 14  

 
A regência verbal está correta, EXCETO em: 

 

(A) A vendedora aspirou o aroma do perfume de rosas. 

(B) As crianças preferem os doces aos legumes e frutas. 

(C) Muitas pessoas assistiam ao filme em sua estreia. 

(D) O banco informou aos correntistas de que não haverá pagamento. 

(E) Os jovens contratados aspiravam a um cargo melhor na empresa. 

 

QUESTÃO 15  

 
A vírgula está empregada de forma INCORRETA em: 

 

(A) Joana, a moça da secretaria, está na recepção. 

(B) Os habitantes de nossa cidade, não se preocupam com a limpeza urbana. 

(C) Os rapazes, que moram no segundo andar, já estão no pátio. 

(D) Todos viam os benefícios das plantas, menos quem mais precisava delas. 

(E) Vamos todos à festa, menos minha tia, que ficou em casa. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 16  

 
 

Analise as afirmativas referentes ao “Explorador de Arquivos” do Microsoft Win-

dows 10, versão português, com a pasta “Este Computador  Downloads” aberta, 

com um arquivo de imagem do tipo “Arquivo JPG” selecionado.  

 

I – No grupo “Organizar” da guia “Início”, é possível acessar opções para excluir 

ou renomear o arquivo. 

II – Com o arquivo de imagem selecionado, uma nova guia “Opções de Mídia” é 

exibida com opções específicas para o arquivo.  

III – No grupo “Layout” da guia “Design” existe uma opção para mostrar ou ocul-

tar o painel de detalhes.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 17  

 

São opções disponíveis no menu “Formatar  Texto” do LibreOffice Writer 7.1.6, 

versão português, EXCETO: 

 

(A) Aumentar tamanho. 

(B) Contorno. 

(C) Justificado. 

(D) Negrito. 

(E) Sobrescrito. 
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QUESTÃO 18  

 

Analise as afirmativas referentes às funções do LibreOffice Calc 7.1.6, versão por-

tuguês: 

 

I – A função EXATO(Núm) arredonda um número decimal para um número in-

teiro. 

II – A função ARRUMAR(Texto) remove os espaços de uma cadeia de texto, 

exceto os espaços simples entre palavras. 

III – A função MUDAR(Texto; Posição; Comprimento; Novo texto) permite subs-

tituir caracteres de um texto por uma cadeia de caracteres diferente. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas.  

(C) II e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 19  

 

Analise as afirmativas referentes às opções de transição de slides no LibreOffice 

Impress 7.1.6, versão português: 

 

I – O item do menu “Exibir  Transição de slides” exibe ou oculta o painel de 

opções de transição de slide. 

II – “Roda” e “Limpar” são opções disponíveis de transições de slides. 

III – Para algumas opções de transição de slides, é possível configurar variações 

do efeito, por exemplo, horizontal ou vertical, e a duração da transição. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas.  

(C) II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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QUESTÃO 20  

 

Considerando os atalhos de teclado disponíveis no navegador Google Chrome 

103.x ou superior, a opção “Downloads” é acionada na configuração padrão pelas 

teclas: 

 

(A) “Ctrl+J” 

(B) “Ctrl+D” 

(C) “Ctrl+P”  

(D) “Ctrl+H” 

(E) “Ctrl+F” 

 
 

PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21  

 
No regime do servidor público, o recebimento de presentes em razão das 

atribuições é: 

 

(A) Condicionado ‘a autorização do superior hierárquico. 

(B) Não é tratado por Lei.  

(C) Não se assemelha à propina.  

(D) Permitido.  

(E) Vedado.  

 

QUESTÃO 22  

 

As sanções penais, civis e administrativas aplicáveis ao servidor público  

 

(A) não incluem a possibilidade de ressarcimento de dano.  

(B) são cumulativas.  

(C) são dependentes entre si. 

(D) são independentes de sua culpa.  

(E) todas são aplicáveis pelo superior hierárquico. 
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QUESTÃO 23  

 

O Código de Ética do Tribunal Regional Federal da 3ª Região se aplica 

 

(A) a todos os servidores do Tribunal, exceto aos Juízes.  

(B) aos servidores, mas apenas para as condutas praticadas no horário de 

trabalho. 

(C) aos servidores, mas apenas para as condutas praticadas no local de 

trabalho. 

(D) apenas aos servidores das especialidades jurídicas.  

(E) por equiparação, aos cedidos ao Tribunal por outros órgãos públicos. 

 

QUESTÃO 24  

 

O Servidor do TRT3, sujeito a processo administrativo disciplinar, terá direito à 

defesa: 

 

(A) A critério da Comissão Processante.  

(B) A critério do superior hierárquico.  

(C) A depender das funções que exerça.  

(D) Conforme a gravidade da infração.  

(E) Sempre. 

 

QUESTÃO 25  

 

O respeito à hierarquia, conforme o Código de Ética do Tribunal, resulta na 

seguinte obrigação: 

 

(A) Cumprir ordem, ainda que antiética.  

(B) Não conhecer nem aplicar o Código de Ética sem a anuência do superior 

hierárquico.  

(C) Não reportar infração ética a autoridade diversa de seu superior. 

(D) Respeitar a hierarquia, sem se omitir de representar contra ato antiético.  

(E) Respeitar a hierarquia,  pedindo sempre autorização para representar contra 

ato antiético.  
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PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO 

 

QUESTÃO 26  

 
É princípio fundamental da República, conforme a Constituição da República de 
1988,  
 
(A) a autoridade do Estado.  
(B) a segurança nacional. 
(C) a sujeição da pessoa.  
(D) o partido único. 
(E) o valor social do trabalho.  
 
 
 

QUESTÃO 27  

 
A tortura e o tratamento cruel são 
 
(A) ignorados pela Constituição atual.  
(B) permitidos pela Constituição atual.  
(C) permitidos, se autorizados por decisão judicial.  
(D) permitidos, se previstos em Lei.  
(E) vedados pela Constituição atual.  
 
 
 

QUESTÃO 28  

 
A idade mínima para investidura no cargo de servidor público é de 
 
(A) 16 (dezesseis) anos,  
(B) 18 (dezoito) anos.  
(C) 21 (vinte e um) anos.  
(D) 35 (trinta e cinco) anos.  
(E) escolha da banca do concurso.  
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QUESTÃO 29  

 
A ajuda de custo paga ao servidor é espécie de 
 
(A) adicional.  
(B) gratificação.  
(C) indenização.  
(D) premiação.  
(E) vencimento.  
 
 
 

QUESTÃO 30  

 
Para realizar compras, o Poder Judiciário deve seguir:  
 
(A) a Lei Geral de Licitação e Contratos. 
(B) Lei própria e diversa da aplicável a outros órgãos de Estado.  
(C) o Código Civil.  
(D) o Regimento Interno de cada Tribunal.  
(E) Portaria da Presidência de cada Tribunal.  
 
 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –  

AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL 

 

QUESTÃO 31  

 

Se o autor de um crime, praticado por funcionário público contra a Administração 

Pública, exercesse função de direção, ocorreria a seguinte CONSEQUÊNCIA: 

 

(A) A função de direção seria irrelevante na esfera criminal. 

(B) A função de direção, neste crime, seria causa de aumento de pena.  

(C) A função de direção, neste crime, seria causa de diminuição de pena. 

(D) Incidiria excludente de ilicitude.  

(E) Não haveria responsabilidade criminal. 
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QUESTÃO 32  

 

A reparação do dano anterior à sentença irrecorrível extingue a punibilidade no 

que se refere ao crime de: 

 

(A) Corrupção ativa.  

(B) Corrupção passiva.  

(C) Peculato culposo.  

(D) Peculato.  

(E) Prevaricação.  

 

 

QUESTÃO 33  

 

Para fins de responsabilidade criminal, considera-se funcionário público quem, 

 

(A) embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou 

função pública. 

(B) embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou 

função pública, exceto quem o faça por função de confiança. 

(C) embora transitoriamente, desde que com remuneração, exerça cargo, 

emprego ou função pública. 

(D) permanentemente, com ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou 

função pública. 

(E) seja servidor público.  

 
 

QUESTÃO 34  

 

Caracteriza feminicídio o crime cometido: 

 

(A) contra a mulher, independente da motivação.  

(B) contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino. 

(C) contra a mulher, desde que não seja no ambiente doméstico.  

(D) contra a mulher, se o autor for seu companheiro ou marido.  

(E) pela mulher, em razão de sua condição de gênero.  
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QUESTÃO 35  

 

Retardar  ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício implica em crime de 

 

(A) advocacia administrativa. 

(B) concussão. 

(C) corrupção. 

(D) peculato.  

(E) prevaricação. 

 

 

QUESTÃO 36  

 

O controle de acesso ao prédio do Tribunal, com identificação, é medida 

 

(A) de segurança autorizada por Lei apenas para prédios onde funcionem varas 

criminais.  

(B) de segurança autorizada por Lei para todos os Tribunais.  

(C) de segurança permitida apenas a pedido de magistrados que sofram 

ameaças em razão de suas funções.  

(D) de segurança permitida apenas para ingresso de pessoas previamente 

catalogadas.  

(E) vedada por Lei.  

 

QUESTÃO 37  

 

Diante de situação de risco das autoridades judiciais ou de membros do Ministério 

Público, decorrente do exercício da função, a autoridade COMPETENTE para 

avaliar a necessidade, o alcance e os parâmetros da proteção pessoal é: 

 

(A) Conselho Nacional de Justiça.  

(B) Polícia Civil Estadual.  

(C) Polícia Federal.  

(D) Polícia Judicial.  

(E) Polícia Militar. 
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QUESTÃO 38  

 

A prestação de proteção pessoal a magistrados deve ser comunicada ao: 

 

(A) Conselho Nacional de Justiça.  

(B) Conselho Nacional do Ministério Público.  

(C) Ministério da Justiça.  

(D) Superior Tribunal de Justiça, 

(E) Supremo Tribunal Federal.  

 

 

QUESTÃO 39  

 

Responde pelo poder de polícia no âmbito do Tribunal: 

 

(A) agente nomeado pelo Presidente do Tribunal.  

(B) cada magistrado sobre seu próprio local de trabalho.  

(C) cada policial judicial individualmente. 

(D) o Inspetor da Polícia Judicial. 

(E) o Presidente do Tribunal.  

 

 

QUESTÃO 40  

 

A requisição de colaboração de autoridades externas para o exercício do poder de 

Polícia nos Tribunais é 

 

(A) permitida, mediante autorização do Conselho Nacional de Justiça, para 

cada caso.  

(B) permitida ou vedada a critério interno de cada Tribunal. 

(C) permitida por norma geral.  

(D) permitida se o Tribunal não possuir policiais judiciais.  

(E) vedada expressamente. 
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QUESTÃO 41  

 

É finalidade do poder de polícia administrativa nos Tribunais: 

 

(A) Garantir a incolumidade apenas dos magistrados e dos servidores. 

(B) Garantir a incolumidade de magistrados, servidores, advogados, partes e 

demais frequentadores das dependências físicas dos tribunais.  

(C) Investigar crimes em geral, através de inquéritos policiais. 

(D) Proteger apenas a integridade dos bens do Tribunal. 

(E) Realizar policiamento ostensivo nos espaços públicos próximos às 

dependências físicas dos Tribunais.  

 

QUESTÃO 42  

 

Em face de flagrante delito, agentes da polícia judicial devem 

 

(A) dar voz de prisão ao autor do fato, levando-o à sede da autoridade policial 

competente para as providências legais subsequentes. 

(B) dar voz de prisão ao autor do fato, mantendo-o sob custódia até a entrega 

à autoridade policial competente para as providências legais subsequentes. 

(C) dar voz de prisão ao autor do fato, mantendo-o sob custódia até o fim das 

providências legais subsequentes. 

(D) dar voz de prisão ao autor do fato, mantendo-o sob custódia até o fim do 

processo crime.  

(E) registrar o fato, mantendo ou não o autor sob custódia até a entrega à 

autoridade policial competente para as providências legais subsequentes.  

 

QUESTÃO 43  

 

A designação do servidor para o porte de arma de fogo funcional  

 

(A) é discricionária e precária. 

(B) é independente da manutenção dos requisitos.  

(C) é prerrogativa do servidor.  

(D) é prerrogativa inerente ao poder de polícia.  

(E) não pode ser revogada, enquanto o servidor permanecer em exercício.  
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QUESTÃO 44  

 

“O exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, 

avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais aos ativos da Justiça do 

Trabalho, orientadas para a produção e salvaguarda de conhecimentos 

necessários ao processo decisório no âmbito da segurança institucional” 

corresponde ao conceito de: 

  

(A) Atividade de inteligência. 

(B) Inspetoria. 

(C) Poder hierárquico.  

(D) Polícia judicial. 

(E) Proteção pessoal. 

 

QUESTÃO 45  

 

O uso da força pelos agentes de polícia judicial deve ser 

 

(A) inalcançável por responsabilidade.  

(B) irrestrito.  

(C) proibido. 

(D) seletivo. 

(E) sujeito apenas às orientações dos inspetores.  

 

QUESTÃO 46  

 

O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelo policial judicial:é 

 

(A) componente do uniforme.  

(B) incompatível com as funções.  

(C) obrigatório durante todo o horário de serviço.  

(D) permitido, a critério de cada agente.  

(E) permitido, desde que tenham pertinência com os riscos e as atividades 

desempenhadas e não descaracterizem o uniforme.  
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QUESTÃO 47  

 

A garantia dos direitos e valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, 

na Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário, é 

 

(A) ignorada.  

(B) irrelevante. 

(C) obstáculo. 

(D) princípio. 

(E) proibida. 

 

 

QUESTÃO 48  

 

O comitê gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário é 

constituído no âmbito do 

 

(A) Conselho Nacional de Justiça. 

(B) Ministério da Justiça.  

(C) Superior Tribunal de Justiça, 

(D) Supremo Tribunal Federal. 

(E) Tribunal Estadual ou Regional.  

 

 

QUESTÃO 49  

 

O poder de polícia dos policiais judiciais alcança 

 

(A) apenas os bens especificamente discriminados para cada agente.  

(B) bens públicos em geral.  

(C) os bens públicos que estejam nas dependências do Tribunal. 

(D) proteção da integridade apenas dos magistrados.  

(E) proteção da integridade de magistrados e de servidores, mas não de 

advogados e partes. 
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QUESTÃO 50  

 

Os agentes da polícia judicial, no âmbito do Tribunal, sujeitam-se, 

hierarquicamente, à seguinte autoridade superior: 

 

(A) Chefia definida por eleição. 

(B) Órgão Pleno.  

(C) Presidente do Tribunal.  

(D) Respectivo inspetor. 

(E) Vice-Presidente do Tribunal. 

 

 

 

QUESTÃO 51  

 

O uso excessivo de força por policial judicial constitui conduta 

 

(A) devida. 

(B) ilícita.  

(C) insuscetível de punição. 

(D) necessária. 

(E) recomendável.  

 

 

 

QUESTÃO 52  

 

Os cargos de gestores da polícia judicial deverão ser ocupados por: 

 

(A) Agentes e inspetores(as) do próprio quadro, eleitos por seus pares.  

(B) Agentes e inspetores(as) do próprio quadro, salvo quando o tribunal não 

possuir estrutura. 

(C) Empresa terceirizada,  

(D) Especialistas contratados.  

(E) Titular de cargo comissionado.  
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QUESTÃO 53  

 

A autorização para o porte de armas de fogo registradas em nome do tribunal 

exige: 

 

(A) a função de direção.  

(B) a nomeação para o cargo de agente de polícia judicial.  

(C) a posse no cargo de agente de polícia judicial.  

(D) o pedido do agente.  

(E) que agentes e inspetores da polícia judicial estejam, efetivamente, no 

exercício de suas funções.  

 

 

QUESTÃO 54  

 

A guarda de arma de fogo em residência pelo servidor público da policia judicial é 

 

(A) de sua livre escolha.  

(B) em regra, permitida.  

(C) em regra, vedada. 

(D) permitida sem ressalvas.  

(E) vedada sem ressalvas. 

 

QUESTÃO 55  

 

Enquanto o agente policial estiver portando arma de fogo, a ocorrência do seguinte 

fato sempre deverá constar de relatório: 

 

(A) Devolução da arma pelo servidor responsável.  

(B) Disparo da arma. 

(C) Impossibilidade de guarda da arma em residência. 

(D) Locomoção do agente. 

(E) Não utilização da arma.  
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QUESTÃO 56  

 

O recebimento de denúncia pelo juiz, em desfavor do agente policial judicial, é 

causa de: 

 

(A) Perda imediata do cargo.  

(B) Proibição de disparar arma de fogo em seu porte.  

(C) Proibição de guardar arma de fogo. 

(D) Restrição do porte de arma de fogo. 

(E) Suspensão ou cassação do porte de arma de fogo. 

 

 

QUESTÃO 57  

 

Sobre as ações de capacitação das atividades de polícia judicial, é CORRETO 

afirmar: 

 

(A) Direitos Humanos fazem parte das disciplinas mínimas. 

(B) Não fazem parte da Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário.  

(C) Não incluem prevenção de ilícitos.  

(D) Não possuem conteúdos mínimos de formação.  

(E) São ações facultativas dos Tribunais.  

 

QUESTÃO 58  

 

Após o término da validade do porte de arma de fogo institucional, o documento 

deverá ser 

 

(A) guardado pelo agente.  

(B) imediatamente descartado.  

(C) restituído à unidade de polícia judicial, para fins de controle e inutilização. 

(D) restituído à unidade de polícia judicial, para fins de descarte imediato.  

(E) retido pela gestão, a quem compete decidir seu destino.  
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QUESTÃO 59  

 

A Gratificação de Atividade de Segurança - GAS é devida 

 

(A) aos magistrados e servidores sob proteção pessoal.  

(B) aos servidores do Tribunal Regional do Trabalho.  

(C) aos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, Área 

Administrativa, Especialidade Agente e Inspetor da Polícia Judicial dos 

quadros de pessoal dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

(D) apenas aos gestores da Polícia judicial.  

(E) apenas aos servidores ocupantes do cargo de Inspetor da Polícia Judicial 

dos quadros de pessoal dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

 

QUESTÃO 60  

 

As funções do agente de polícia judicial incluem a seguinte atividade estatal: 

 

(A) Fomento.  

(B) Jurisdição.  

(C) Legislação.  

(D) Polícia Administrativa.  

(E) Polícia militar.  

 

 

PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO 

 

Texto 1 

 

“Sou integrante de uma geração que começa a discutir a masculinidade e 

poderia estar mais maduro quando apareceram em minha vida o João, hoje com 

11 anos, e a Maria, de 7. O fato é que essa ainda é uma trilha difícil, sobre a qual 

pesa um machismo, às vezes nas entrelinhas, que resiste ao tempo. Sensibilidade 

e cuidados, em pleno século XXI e com tantos avanços, parecem ainda não ser 

temas do universo masculino.” 
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Texto 2 
 

“Isso não é coisa de homem!”. Será mesmo? Quem nunca ouviu frases 
como “menino não chora”, “menino não pode usar rosa”, “menino não brinca de 
boneca nem casinha” e, ainda, “meninos não se abraçam”? Aposto que, muitas 
vezes ao longo de todas as nossas vidas, pelo menos uma destas frases nós fo-
mos obrigados a ouvir, não é mesmo? 

Isso porque, desde muito cedo os garotos são ensinados que não podem 
demonstrar seus sentimentos, não podem mostrar suas “fraquezas” e muito menos 
reclamar. Eles têm que aguentar calados suas dores e temores, pois “o sexo frágil 
são as mulheres”. 

 

Disponível em: https://www.conexasaude.com.br/blog/masculinidade-to-
xica/#:~:text=Como%20vimos%2C%20podemos%20definir%20a,diversos%20aspec-

tos%20de%20sua%20vida). Acesso em: 26 set. 2022. 

 
Texto 3 
 

Masculinidade tóxica é a existência ou o comportamento designado ao gê-
nero masculino que causa malefícios, tanto a ele próprio quanto à sociedade ao 
seu redor. São expectativas projetadas sobre os homens que estabelecem que 
eles devem adotar determinadas atitudes e seguir certos costumes para ocuparem 
o lugar que, em tese, lhes cabe na sociedade. 

 

Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/o-que-e-masculinidade-
toxica-e-como-ela-afeta-homens-e-mulheres/ (Adaptado) Acesso em: 26 set. 2022. 

 
A partir da leitura dos textos e dos conhecimentos adquiridos ao longo de 

sua formação, escreva um texto dissertativo-argumentativo em que você discuta 
o seguinte tema: 
 
Como evitar que os conceitos passados por gerações passadas continuem 
a determinar as atitudes dos homens no século XXI? 
 

Para isso, discuta as questões relacionadas 
 

 ao homem moderno no papel de pai; 
 às atribuições do homem no lar; 
 à vaidade masculina no mundo moderno. 

 
Não copie fragmentos dos textos. 
Seu texto deverá ter de 20 a 30 linhas. 
Dê um título ao seu texto. 

 

 

https://www.conexasaude.com.br/blog/masculinidade-toxica/#:~:text=Como%20vimos%2C%20podemos%20definir%20a,diversos%20aspectos%20de%20sua%20vida
https://www.conexasaude.com.br/blog/masculinidade-toxica/#:~:text=Como%20vimos%2C%20podemos%20definir%20a,diversos%20aspectos%20de%20sua%20vida
https://www.conexasaude.com.br/blog/masculinidade-toxica/#:~:text=Como%20vimos%2C%20podemos%20definir%20a,diversos%20aspectos%20de%20sua%20vida
https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/o-que-e-masculinidade-toxica-e-como-ela-afeta-homens-e-mulheres/
https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/o-que-e-masculinidade-toxica-e-como-ela-afeta-homens-e-mulheres/
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CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS  
DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL 

 
EDITAL 01/2022 

 
PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 

 

 

01   13   25   37   49  

02   14   26   38   50  

03   15   27   39   51  

04   16   28   40   52  

05   17   29   41   53  

06   18   30   42   54  

07   19   31   43   55  

08   20   32   44   56  

09   21   33   45   57  

10   22   34   46   58  

11   23   35   47   59  

12   24   36   48   60  
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