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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de novembro

14 às 19

80 questões

5h de duração*



.
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Língua Portuguesa 12 questões

Texto 1

O Papel da Polícia Civil na  
Promoção de Justiça no Brasil

Se o crime é normal numa sociedade e sua prática 
pode ser encarada como útil para o aprimoramento 
das reações éticas e jurídicas, é certo que o seu 
cometimento faz nascer para o Estado o exercício do 
direito de punir em nome da sociedade, direito esse 
exercido por meio de processos civilizados, não como 
vingança privada, mas manifestação de resposta ética 
do Estado, que deve punir o recalcitrante em nome da 
sociedade […].

Hoje, o Brasil possui um caderno recheado de cifras 
coloridas, desde as cinzas até as amarelas, que permite 
afirmar que muitos crimes não são levados ao conhe-
cimento dos órgãos públicos, ou porque não confiam 
no sistema de justiça ou porque, uma vez levados ao 
conhecimento dos setores oficiais, esses são incapazes 
de responder às necessidades do povo, por motivos 
vários, como deficiência de recursos humanos, falta de 
logística operacional, viaturas, equipamentos de inte-
ligência, o que inevitavelmente acarreta descrédito do 
sistema de justiça.

E quando as coisas não funcionam, surgem as propos-
tas de modificações legislativas. E aqui todo mundo 
quer aparecer. O parlamentar comparece às redes 
sociais e logo propõe projetos de lei para majorar 
penas de crimes existentes ou punir novas condutas 
criminosas, um verdadeiro desfile de aparições cabo-
tinas, iniciativas que nada ou quase nada resolvem os 
problemas de segurança pública no país.

Existem vários problemas de segurança pública no 
Brasil. Um deles, seguramente, é a morosidade de res-
posta do Estado frente aos crimes praticados. Não se 
pode permitir que um processo por crime de homicí-
dio demore 10 ou 15 anos para julgamento. E quando 
há o julgamento, o delinquente costuma sair pela 
porta da frente do palácio da justiça. Isso gera senti-
mento de impunidade, desconforto para os familiares 
das vítimas, além de levar a sociedade ao descrédito. 

Todos querem uma rigorosa e expedita aplicação da 
justiça penal.

Aqui, torna-se necessária a citação das belas palavras 
do Ministro Rocco, na última reforma do processo 
penal na Itália: “Já se foi o tempo em que a alvoroçada 
coligação de alguns poucos interessados podia frus-
trar as mais acertadas e urgentes reformas legislativas”.

Mas para resolver todos os males de uma justiça demo-
rada, em 2004, houve uma reforma do sistema de Jus-
tiça brasileira por meio da Emenda Constitucional 45, 
que passou a prever, no rol dos direitos fundamentais, 
a razoabilidade temporal para a conclusão dos proces-
sos na Justiça, introduzindo no artigo 5o, o inciso LXX-
VIII, que assegura a todos, no âmbito judicial e adminis-
trativo, razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação.

PEREIRA, Jeferson Botelho. Disponível em: https://jus.com.br/
artigos/97345/o-papel-da-policia-civil-na-promocao-de-justica-no-
brasil. Acesso em: 27 ago. 2022. [Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto o que se afirma em:

a. SQUARE A prática de crimes costuma ser vista como 
normal numa sociedade, pois ela leva ao apri-
moramento das reações éticas e jurídicas.

b. SQUARE Após a aprovação da Emenda Constitucional 45, 
em 2004, aumentou a confiança da sociedade 
na justiça brasileira.

c. SQUARE O Estado brasileiro atual somente consegue 
punir os criminosos recalcitrantes, ou seja, 
aqueles que reiteradamente afrontam a lei.

d. Check-square Quando os problemas de segurança pública 
e justiça não se resolvem, há parlamentares 
que fazem propostas para chamar a atenção e 
vangloriar-se.

e. SQUARE A rigorosa e expedita aplicação da justiça penal 
no Brasil faz com que os delinquentes saiam 
rapidamente pela porta da frente do palácio 
da justiça.

Conhecimentos Gerais 35 questões
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2. Assinale a frase, extraída do texto 1, na qual o 
segmento sublinhado pode ser corretamente substi-
tuído pelo termo que está entre parênteses, sem alte-
ração do sentido.

a. SQUARE “E quando as coisas não funcionam, surgem 
as propostas de modificações legislativas.” 
(assim que)

b. SQUARE “Mas para resolver todos os males de uma jus-
tiça demorada, em 2004, houve uma reforma 
do sistema de Justiça brasileira por meio da 
Emenda Constitucional 45, que passou a prever, 
no rol dos direitos fundamentais, a razoabili-
dade temporal para a conclusão dos processos 
na Justiça […]” (com a qual)

c. SQUARE “Se o crime é normal numa sociedade e sua 
prática pode ser encarada como útil para o 
aprimoramento das reações éticas e jurídicas, é 
certo que o seu cometimento faz nascer para o 
Estado o exercício do direito de punir em nome 
da sociedade […]” (embora o crime seja)

d. SQUARE “Já se foi o tempo em que a alvoroçada coli-
gação de alguns poucos interessados podia 
frustrar as mais acertadas e urgentes reformas 
legislativas.” (por meio do qual)

e. Check-square “O parlamentar comparece às redes sociais e 
logo propõe projetos de lei para majorar penas 
de crimes existentes ou punir novas condutas 
criminosas, um verdadeiro desfile de aparições 
cabotinas, iniciativas que nada ou quase nada 
resolvem os problemas de segurança pública 
no país.” (as quais)

3. Assinale a pergunta que tem resposta no texto 1.

a. Check-square Por que muitos crimes não são levados ao 
conhecimento dos órgãos públicos no Brasil?

b. SQUARE A reforma do processo penal na Itália serviu 
para fundamentar a reforma do processo penal 
no Brasil?

c. SQUARE Qual é o entrave de ordem legal que impede 
o Estado brasileiro de julgar os processos de 
homicídio com celeridade?

d. SQUARE O que é considerado um prazo razoável, no 
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Emenda Constitucio-
nal 45, para a conclusão de processos na justiça?

e. SQUARE Há exemplos de processos judiciais que 
tenham demorado cerca de uma década e 
meia de anos para serem julgados?

4. Analise a frase abaixo, extraída do texto 1.

“Não se pode permitir que um processo por crime de 
homicídio demore 10 ou 15 anos para julgamento.”

Assinale a alternativa correta sobre a frase.

a. SQUARE Uma das orações é constituída por um verbo 
de ligação, e o seu predicado é verbo-nominal.

b. SQUARE O período é formado por duas orações: uma 
principal e outra subordinada adjetiva restritiva.

c. Check-square A expressão “para julgamento” exerce a função 
de adjunto adverbial.

d. SQUARE A oração “que um processo por crime de homi-
cídio demore 10 ou 15 anos para julgamento” 
inicia por conjunção subordinativa e exerce a 
função de objeto indireto do verbo “permitir”.

e. SQUARE O vocábulo “se” é uma conjunção e, como 
tal, expressa uma condição da locução verbal 

“pode permitir”.

5. Assinale a frase correta quanto ao emprego dos 
verbos.

a. SQUARE Imagino que devem haver, neste caso, ao 
menos três suspeitos pelo assassinato.

b. SQUARE No próximo mês de janeiro, farão dois anos e 
meio que nasceu minha filha.

c. SQUARE Os Estados Unidos enfrenta, no corrente ano, 
uma inflação bastante elevada para os padrões 
americanos.

d. SQUARE Dois terços dos candidatos inscritos no Enem 
neste ano de 2022 pertence à classe média 
baixa ou à classe baixa.

e. Check-square Não se podem nomear, após a constituição 
de 1988, funcionários públicos sem concurso 
prévio.

6. Assinale a alternativa em que o termo destacado 
está correto.

a. SQUARE Nos casos em que o processo tramita em segredo 
de justiça, devemos agir com cautela e descrição.

b. SQUARE Apesar da gravidade do caso, o suspeito foi 
solto graças a um mandato judicial.

c. SQUARE Durante a operação policial, foi apreendida 
uma vultuosa quantia de reais e dólares.

d. Check-square Nas eleições deste ano, diversos candidatos 
prometeram lutar contra a discriminação 
racial e religiosa. 

e. SQUARE Chegamos ao local combinado a cerca de 
trinta minutos, quando lá havia apenas alguns 
poucos colaboradores.
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9. Assinale a frase correta quanto à indicação de 
crase.

a. SQUARE Como disse à pouco, não estava me referindo a 
isso, mas aquilo que está à margem da lei.

b. Check-square Oitenta por cento dos acidentes de trânsito 
são devidos à inabilidade dos condutores dos 
veículos, quinze por cento às deficiências nas 
estradas e cinco por cento a defeitos mecânicos.

c. SQUARE Diga à delegada que continuamos atentos à 
situação e, passo à passo, fiéis a missão que nos 
foi confiada.

d. SQUARE A denunciante compareceu a unidade policial 
e fez questão de ir à presença do escrivão, a fim 
de justificar-se.

e. SQUARE De 9 a 15 do corrente mês, no horário das 10 às 
17 horas, de segunda à sexta-feira, ininterrup-
tamente, estaremos à disposição da população 
no posto da saúde situado à cem metros da 
igreja matriz.

10. Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Em “Refiro-me à turma do andar de baixo, cujos 
líderes têm-nos causado muitos dissabores”, 
ocorre um pronome relativo.

b. SQUARE Em “Meu livro e o do meu vizinho têm capas 
muito parecidas”, o termo destacado é um pro-
nome pessoal do caso oblíquo.

c. SQUARE Em “É conveniente que o advogado ficaria 
indignado com o resultado da perícia”, há per-
feita correlação temporal.

d. SQUARE Nos períodos “Acertou-lhe o carro” e “Cada 
vez que lhe negavam a resposta, mais raivoso 
ficava”, o pronome lhe tem, em ambos, a fun-
ção de adjunto adnominal.

e. SQUARE Os pronomes oblíquos átonos podem exercer 
diferentes funções sintáticas, entre as quais as 
de objeto direto, objeto indireto, agente da 
passiva, sujeito da oração, adjunto adverbial e 
predicativo do sujeito.

7. Assinale a frase correta quanto à regência verbal.

a. Check-square Agora esse servidor público considera-se 
importante, pois recentemente sucedeu ao 
Chefe da Guarda Municipal.

b. SQUARE Neste caso, é importante que faças uma lista 
dos equipamentos e ferramentas que tu vais 
precisar para fazer o trabalho pericial.

c. SQUARE No Estado de Direito, respeitar às leis é condi-
ção sine qua non do regime democrático.

d. SQUARE Nossas atividades obedecem, em todos os 
casos, o protocolo estabelecido pela Portaria 
no 452/IML/2015.

e. SQUARE Não resta dúvida que a mudança de endereço 
vai implicar no aumento de demandas por 
novos equipamentos e móveis.

8. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego 
de vírgula(s).

a. SQUARE É suficiente à aferição da boa conduta, o regis-
tro na certidão carcerária, do comportamento 
regular do apenado, no período de recolhi-
mento no presídio, e a ausência de anotação de 
ocorrência de falta.

b. SQUARE O autor, juntou aos autos, que atestou que as 
queimaduras de segundo grau foram ocasio-
nadas há duas semanas pela aplicação do laser 
dermatológico.

c. Check-square Trata-se de inquérito policial instaurado por 
meio de portaria a fim de investigar o crime 
decorrente de oposição à intervenção policial, 
registrado por meio do boletim de ocorrência 
no 31994-867/2022.

d. SQUARE Inobstante, o sobrinho, trata-se de pessoa 
muito agressiva, nervosa e exasperada, sendo 
que quando pode insulta o idoso, e pratica 
violência verbal e física contra o mesmo.

e. SQUARE Após análise de documentação de habilita-
ção jurídica, fiscal, financeira e técnica houve 
a ocorrência de contestação por parte da 
empresa contestante.
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11. Considerando que silepse é a concordância que 
se faz com a ideia subentendida, não com a forma da 
palavra, assinale a frase que representa essa figura de 
linguagem.

a. SQUARE Caro conselheiro, essa declaração não lhe 
parece meio irônica?

b. SQUARE Trabalhamos há mais de 20 anos com tratamen-
tos personalizados para cada paciente.

c. SQUARE Estamos preparados para melhor resolver bas-
tantes problemas, sempre com muito profissio-
nalismo e dedicação.

d. Check-square Percebo que Vossa Excelência não está preocu-
pado com o povo, mas com sua conta bancária.

e. SQUARE Havia pessoas suficientes para executar a 
manobra, mesmo assim a baleia encalhou na 
enseada.

12. Relacione as figuras de linguagem  da coluna 1 
com as respectivas frases na coluna 2.

Coluna 1 Figuras de linguagem

1. antítese
2. metáfora
3. metonímia
4. pleonasmo
5. prosopopeia

Coluna 2 Frases

( ) Seu corpo afundou no mar, mas sua alma 
subiu aos céus.

( ) Diante de argumentos tão consistentes, mur-
chou as orelhas e engoliu as palavras.

( ) As árvores são contraditórias: despem-se jus-
tamente quando o inverno se aproxima.

( ) Devolva-me o Euclides da Cunha que você me 
pediu emprestado e nunca leu.

( ) Resta-me a mim somente duas alternativas: 
reformar a casa ou vendê-la.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 4 • 5 • 3
b. Check-square 1 • 2 • 5 • 3 • 4
c. SQUARE 2 • 5 • 1 • 3 • 4
d. SQUARE 4 • 3 • 5 • 2 • 1
e. SQUARE 5 • 4 • 2 • 1 • 3

Noções de Direito 8 questões

13. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição Federal de 1988.

a. Check-square O estrangeiro não poderá ser extraditado por 
crime político ou de opinião.

b. SQUARE As parcela de natureza indenizatória percebidas 
pelo servidor público estão sujeitas aos limites 
remuneratórios do chefe do poder executivo.

c. SQUARE Sem prejuízo das sanções civis, os atos de 
improbidade administrativa importarão a perda 
dos direitos políticos e a suspensão da função 
pública, na forma e gradação previstas em lei.

d. SQUARE O racismo é considerado crime imprescritível e 
inafiançável, estando sujeito o autor do crime, 
após sentença penal condenatória, à pena de 
detenção.

e. SQUARE Serão considerados brasileiros natos os portu-
gueses com residência permanente no País, se 
houver reciprocidade em favor de brasileiros. 
Nesse caso, serão atribuídos os direitos inerentes 
ao brasileiro.

14. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição Federal de 1988.

a. SQUARE Os Municípios poderão constituir guardas muni-
cipais destinadas à proteção de seus bens, servi-
ços, instalações e ao policiamento ostensivo.

b. Check-square Aos corpos de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incumbe a execu-
ção de atividades de defesa civil.

c. SQUARE Às polícias penais, vinculadas ao órgão admi-
nistrador do sistema penal da unidade fede-
rativa a que pertencem, cabe a segurança dos 
estabelecimentos penais e o exercício das fun-
ções de polícia judiciária.

d. SQUARE A polícia ferroviária nacional, órgão perma-
nente, organizado e mantido pelo Poder Exe-
cutivo e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 
ferrovias federais, estaduais e municipais.

e. SQUARE Às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem as funções de 
polícia judiciária, federal e estadual, e a apura-
ção de infrações penais.
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15. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos 
aplica-se a:

1. compras, ressalvadas as aquisições por 
encomenda.

2. locação.
3. prestação de serviços, excetuados os serviços 

de publicidade.
4. contratações de tecnologia da informação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

16. É correto afirmar de acordo com Lei de Improbi-
dade Administrativa.

a. SQUARE Os atos que envolvam a representação à autori-
dade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a 
prática de ato de improbidade são restritos e 
de competência exclusiva do Ministério Público.

b. SQUARE Não se considera agente público para fins de 
responsabilização por ato de improbidade admi-
nistrativa aquele que exerça função pública de 
forma transitória ou sem remuneração.

c. SQUARE Configura improbidade administrativa a ação 
ou omissão de agente público baseada em 
divergência interpretativa da lei ou em jurispru-
dência não pacificada.

d. Check-square Descumprir as normas relativas à celebração, 
fiscalização e aprovação de contas de parcerias 
firmadas pela administração pública com enti-
dades privadas constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública.

e. SQUARE Nos crimes de resultam lesão ao erário, basta 
o agente ter agido com voluntariedade para a 
consumação da infração administrativa.

17. Aquele que adquire, recebe ou oculta, em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial 
ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, 
desacompanhada de documentação legal ou acompa-
nhada de documentos que sabe serem falsos incide na 
mesma pena de quem pratica o crime de:

a. SQUARE peculato.
b. Check-square descaminho.
c. SQUARE excesso de exação.
d. SQUARE corrupção ativa.
e. SQUARE contrabando.

18. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código de Processo Penal.

a. SQUARE O rompimento do lacre de recipiente que esteja 
acondicionando vestígio de uma infração penal 
tornará nula a prova que se pretenda produzir 
com a utilização de tal material.

b. SQUARE Em nenhuma hipótese deverá o perito 
registrar em seu laudo situações que 
envolvam presunções.

c. SQUARE Qualquer pessoa que demonstre legítimo 
interesse poderá abrir e manusear o recipiente 
para acondicionamento de vestígios de uma 
infração penal.

d. SQUARE Os vestígios armazenados na central de custó-
dia do Instituto de Criminalística somente pode-
rão ser acessados por meio de decisão judicial.

e. Check-square O recipiente para acondicionamento do vestí-
gio será determinado pela natureza do material.

19. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código de Processo Penal.

a. Check-square O exame de corpo de delito poderá ser feito em 
qualquer dia e a qualquer hora.

b. SQUARE Mesmo que constituam produto de crime, as 
coisas destruídas ou deterioradas não poderão 
ser objeto de exame de corpo de delito.

c. SQUARE A autoridade judiciária não poderá rejeitar o 
laudo do exame de corpo de delito elaborado 
por perito oficial do Estado.

d. SQUARE A qualquer momento, o perito oficial poderá 
ser instado a se manifestar acerca de quesitos 
formulados pelas partes envolvidas e interessa-
das na resolução da infração penal.

e. SQUARE Caso haja a necessidade de exame comple-
mentar para auferir a potencialidade de uma 
infração penal, esse não poderá ser realizado 
em prazo superior a trinta dias da emissão do 
primeiro laudo.
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20. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código de Processo Penal.

a. SQUARE Somente o perito oficial poderá realizar a coleta 
de vestígios de um possível crime.

b. SQUARE Na realização do exame de corpo de delito, 
dar-se-á prioridade aos delitos praticados 
com violência.

c. SQUARE Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível 
ou latente, constatado ou recolhido por agente 
de segurança pública.

d. Check-square O agente público que reconhecer um ele-
mento como de potencial interesse para a 
produção da prova pericial fica responsável 
por sua preservação.

e. SQUARE Os cadáveres serão sempre fotografados na 
posição decúbito dorsal, bem como, na medida 
do possível, todas as lesões externas e vestígios 
deixados no local do crime.

Raciocínio Lógico 15 questões

21. Considere as afirmações:

1. Se A e B são matrizes 2×2, então o produto AB 
é igual ao produto BA.

2. Se A e B são matrizes 2×2 tais que o produto 
AB é igual a zero, então A = 0 ou B = 0.

3. Se A é uma matriz cujo determinante é não 
nulo, então o sistema linear homogêneo asso-
ciado tem solução única.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

22. Uma pipa voa presa a uma linha amarrada junto 
ao solo (que é horizontal). Se a pipa voa fazendo 
um ângulo de 30 graus com o solo, a uma altura de 
18 metros, e a linha que segura a pipa encontra-se 
completamente esticada, então o comprimento da 
linha que segura a pipa, em metros, é:

a. SQUARE Maior que 45.
b. SQUARE Maior que 40 e menor que 45.
c. Check-square Maior que 35 e menor que 40.
d. SQUARE Maior que 30 e menor que 35.
e. SQUARE Menor que 30.

23. Considere o seguinte sistema linear, nas variáveis 
x, y, z:

x 2y z 0
2x 3z 0
x y z 0

+ + =
 + =
 + + =

a

O valor de a para que o sistema acima tenha infinitas 
soluções é:

a. SQUARE Maior que 3.
b. SQUARE Maior que 1 e menor que 2.
c. SQUARE Maior que 2 e menor que 3.
d. Check-square Maior que 0 e menor que 1.
e. SQUARE Menor que 0.

24. Considere que a sentença “Se João é divertido, 
então ele não é feio” é verdadeira.

Logo:

a. Check-square João ser feio é uma condição suficiente para ele 
não ser divertido.

b. SQUARE João ser feio é uma condição necessária para 
ele não ser divertido.

c. SQUARE João ser divertido é uma condição necessária 
para ele não ser feio.

d. SQUARE João não ser divertido é uma condição sufi-
ciente para ele ser feio.

e. SQUARE João não ser feio é uma condição suficiente 
para ele ser divertido.

25. Uma cidade utiliza 9 caminhões, por 12 horas 
diárias, para transportar 500 toneladas de lixo para 
uma cidade vizinha.

Mantidas as proporções, quantas toneladas de lixo 12 
caminhões, utilizados por 8 horas diárias, transportam?

a. SQUARE Mais de 480
b. SQUARE Mais de 470 e menos de 480
c. SQUARE Mais de 460 e menos de 470
d. SQUARE Mais de 450 e menos de 460
e. Check-square Menos de 450
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30. Em uma caminhada com 60 pessoas, todas usam 
tênis ou boné. Sabemos que 42 dessas pessoas usam 
tênis e no máximo 15 usam boné e tênis.

Logo, o número de pessoas que usa boné é:

a. SQUARE Maior ou igual a 57.
b. SQUARE Maior ou igual a 43 e menor que 57.
c. SQUARE Maior ou igual a 37 e menor que 43.
d. SQUARE Maior ou igual a 33 e menor que 37.
e. Check-square Menor ou igual a 33.

31. Uma indústria possui 8 máquinas (iguais). Essas 
máquinas são utilizadas para fabricar 720 unidades do 
produto A por semana.

Se duas das máquinas estão paradas para manu-
tenção, quantos dias são necessários para produzir 
2700 unidades do produto A?

a. SQUARE Mais de 39
b. SQUARE Mais de 36 e menos de 39
c. Check-square Mais de 33 e menos de 36
d. SQUARE Mais de 30 e menos de 33
e. SQUARE Menos de 30

32. Em um aquário vivem peixes vermelhos e peixes 
amarelos. A razão entre o número de peixes amarelos 
e o número de peixes vermelhos é 3:5.

Se o número de peixes vermelhos excede o número 
de peixes amarelos em 18, então o número total de 
peixes que vivem nesse aquário é:

a. SQUARE Maior que 79.
b. SQUARE Maior que 76 e menor que 79.
c. SQUARE Maior que 73 e menor que 76.
d. Check-square Maior que 70 e menor que 73.
e. SQUARE Menor que 70.

33. Rafael e Saulo têm R$ 4.800 para dividir. Eles deci-
dem dividir o valor entre eles de maneira proporcional 
às suas idades.

Se a soma das idades de Rafael e Saulo é 48 e Rafael 
tem 30 anos, então o valor que Saulo irá receber, em 
reais, é:

a. SQUARE Maior que 1950.
b. SQUARE Maior que 1850 e menor que 1950.
c. Check-square Maior que 1750 e menor que 1850.
d. SQUARE Maior que 1650 e menor que 1750.
e. SQUARE Menor que 1650.

26. Uma urna contém 6 bolas verdes e 4 bolas 
vermelhas.

Retirando-se duas bolas ao acaso, simultaneamente, a 
probabilidade de que as bolas sejam de cores diferen-
tes é:

a. SQUARE Maior que 57,5%.
b. SQUARE Maior que 55% e menor que 57,5%.
c. Check-square Maior que 52,5% e menor que 55%.
d. SQUARE Maior que 50% e menor que 52,5%.
e. SQUARE Menor que 50%.

27. Em uma lanchonete o atendente se confunde 
e mistura 40 empadas, sendo 25% de carne, 15% de 
brócolis, 10% de chocolate e as outras de frango.

Uma pessoa escolhe uma empada ao acaso e depois 
escolhe, novamente ao acaso, outra empada.

A probabilidade de a primeira empada escolhida ser 
de chocolate e a segunda ser de frango é:

a. SQUARE Maior que 9,6%.
b. SQUARE Maior que 8,4% e menor que 9,6%.
c. SQUARE Maior que 7,2% e menor que 8,4%.
d. SQUARE Maior que 6% e menor que 7,2%.
e. Check-square Menor que 6%.

28. De um grupo de 10 professores, 4 são professo-
res de História e os outros são professores de outras 
disciplinas.

De quantos modos pode-se formar uma comissão 
com 4 destes professores, de forma que ao menos 
2 sejam professores de História?

a. SQUARE Mais de 100
b. Check-square Mais de 85 e menos de 100
c. SQUARE Mais de 70 e menos de 85
d. SQUARE Mais de 55 e menos de 70
e. SQUARE Menos de 55

29. Em uma empresa com 500 funcionários, 200 deles 
gostam de carne de boi, 280 gostam de carne de ove-
lha e 102 deles gostam de carne de boi e de carne de 
ovelha.

Quantos funcionários dessa empresa não gostam nem 
de carne de boi nem de carne de ovelha?

a. SQUARE Mais de 150
b. SQUARE Mais de 140 e menos de 150
c. SQUARE Mais de 130 e menos de 140
d. Check-square Mais de 120 e menos de 130
e. SQUARE Menos de 120
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

34. A correta negação da proposição “Todos os tênis 
estão sujos ou algumas meias estão rasgadas” é:

a. Check-square Algum tênis não está sujo e  
nenhuma meia está rasgada.

b. SQUARE Algum tênis não está sujo ou  
nenhuma meia está rasgada.

c. SQUARE Algum tênis não está sujo e  
algumas meias estão rasgadas.

d. SQUARE Nenhum tênis está sujo e  
nenhuma meia está rasgada

e. SQUARE Nenhum tênis está sujo e  
algumas meias estão rasgadas.

35. Assinale a alternativa que apresenta uma 
contradição:

a. SQUARE Nenhum Espanhol é guloso e  
algum Espanhol não é guloso.

b. SQUARE Algum Espanhol é guloso e  
algum Espanhol não é guloso.

c. Check-square Todo Espanhol não é guloso e  
algum espanhol é guloso.

d. SQUARE Todo Espanhol é guloso e  
algum guloso não é Espanhol.

e. SQUARE Todo guloso é Espanhol e  
algum Espanhol não é guloso.
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38. Analise as afirmativas abaixo no contexto de con-
ceitos básicos de Data Warehouse e Banco de Dados 
Relacional.

1. Um esquema em estrela em um banco de 
dados relacional constitui uma boa fundação 
para a criação de cubos OLAP.

2. Por definição, é mais fácil portar aplicações 
de BI entre ferramentas distintas OLAP do 
que entre distintos sistemas gerenciadores de 
bancos de dados relacionais.

3. Cubos OLAP oferecem opções e capacidades 
de análise mais ricas do que sistemas geren-
ciadores de bancos de dados relacionais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

39. O MS Excel do Microsoft 365 em português con-
tém uma funcionalidade de verificação de compati-
bilidade, que procura recursos para os quais não há 
suporte nas versões anteriores do MS Excel.

Assinale a alternativa que contém um caminho válido 
a partir do qual pode-se acionar esta ferramenta 
(guia  seção ou funcionalidade ou item de menu).

a. SQUARE Arquivo  Salvar Como  Verificar Problemas
b. Check-square Arquivo  Informações  Verificar se há 

Problemas
c. SQUARE Revisão  Compatibilidade  Verificar se há 

Problemas
d. SQUARE Revisão  Versões  Compatibilidade e 

Problemas
e. SQUARE Revisão  Inspetor do Documento  Verificar 

Problemas

Informática 15 questões

36. Dentre as possibilidades de inspeção do Inspetor 
de Documento do MS Excel do Microsoft 365 em por-
tuguês, podem-se citar:

1. Verificar se há links para outros arquivos que 
possam incluir dados que não estão visíveis 
nas planilhas.

2. Verificar se há links para outros arquivos que 
possam incluir dados que não estão visíveis 
nas planilhas.

3. Verificar se há funções de dados em tempo 
real que possam obter dados externos à pasta 
de trabalho.

4. Verificar se há tinta no documento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

37. No contexto de ambiente de servidores, virtuali-
zação e computação em nuvem, qual o nome da téc-
nica de segurança de rede que permite aos arquitetos 
de segurança dividir logicamente o data center em 
segmentos de segurança distintos até o nível de carga 
de trabalho individual e, em seguida, definir controles 
de segurança e fornecer serviços para cada segmento 
separadamente?

a. SQUARE DMZ
b. Check-square Microssegmentação
c. SQUARE Segurança virtualizada
d. SQUARE Virtualização de redes
e. SQUARE Nuvem híbrida

Conhecimentos Específicos 45 questões
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44. Qual o nome do recurso do Google Chrome que 
exibe o quanto cada guia ou extensão está consu-
mindo em termos de CPU, memória ou rede, de modo 
que o usuário possa fechar guias individuais a partir 
desse recurso?

a. SQUARE Painel de Controle
b. Check-square Gerenciador de Tarefas
c. SQUARE Ferramentas do Programador
d. SQUARE Painel de Desempenho
e. SQUARE Gerenciador de carga

45. Assinale a alternativa que define corretamente o 
Kubernetes.

a. SQUARE É um tipo de malware que abre uma ou mais 
portas para acesso remoto de modo a executar 
código ou aplicações maliciosas.

b. SQUARE É uma arquitetura de nuvem pública que pos-
sibilita a virtualização de infraestrutura e o seu 
provimento como serviço (Sas).

c. SQUARE É uma técnica de Phishing na qual a vítima é 
induzida a prover dados confidenciais como 
senhas utilizando-se de engenharia social.

d. SQUARE É um Desktop Virtual que provê um ambiente 
seguro e monitorado como estação de trabalho 
para utilização em home-office.

e. Check-square É um orquestrador que possibilita automati-
zar a implantação e escala de aplicações em 
containers.

46. Analise as afirmativas abaixo com relação ao 
LibreOffice Online.

1. Inclui um sistema de arquivos online, seme-
lhante ao OneDrive.

2. Permite a edição online de documentos e 
planilhas de modo análogo ao Microsoft 365, 
uma vez que o serviço é provido pela própria 
Document Foundation.

3. Além da exibição, permite a edição visual 
colaborativa de uma variedade de tipos de 
documentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

40. Assinale a alternativa que contém o nome correto 
da ferramenta do google que automatiza a auditoria, 
aferição e medição da qualidade de páginas web, no 
que diz respeito, dentre outros, à performance, ao 
desempenho e às práticas recomendadas.

a. SQUARE Google Metrics
b. SQUARE Google WebDev
c. SQUARE Google Analytics
d. Check-square Google Lighthouse
e. SQUARE Google Diagnostics

41. Ao utilizar o reprodutor de vídeo VLC a partir da 
versão 3.0, é possível definir o modo de captura a par-
tir da caixa de diálogo Abrir Mídia ou Abrir Dispositivo 
de Captura.

Nesse contexto, constituem modos de captura válidos:

1. DirectShow
2. Área de Trabalho
3. TV – Digital
4. Webcam

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

42. Qual a quantidade máxima de VLANs em uma 
dada rede Ethernet, de acordo com a especificação 
IEEE 802.1Q?

a. SQUARE 2046
b. SQUARE 2048
c. Check-square 4094
d. SQUARE 8190
e. SQUARE 8192

43. Assinale alternativa que contém o nome ou a 
descrição de uma funcionalidade que torna um docu-
mento do MS Word somente leitura, no qual a digita-
ção, os comandos de edição, e as marcas de revisão 
são desativadas ou desabilitadas.

a. SQUARE Proteger Edição.
b. SQUARE Desativar Edição.
c. Check-square Marcar como Final.
d. SQUARE Criptografar com senha.
e. SQUARE Salvar como: escolher a opção somente leitura.
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50. Alguns documentos do MS Word do Micro-
soft 365 podem conter texto formatado como texto 
oculto.

Assinale a alternativa que contém um recurso válido 
do MS Word que permite pesquisar e localizar esse 
tipo de texto.

a. SQUARE Editor
b. SQUARE Navegador
c. SQUARE Pesquisador
d. SQUARE Localizador de Texto
e. Check-square Inspetor de Documento

Noções de Criminalística  
e Medicina Legal 12 questões

51. De acordo com o Professor Renato Brasileiro 
de Lima (Manual de Processo Penal, Salvador: Ed. 
JusPodivm, p. 873), “corpo de delito é o conjunto de 
vestígios materiais ou sensíveis deixados pela infração 
penal. A palavra corpo significa o conjunto de vestí-
gios sensíveis que o delito deixa para trás, estando seu 
conceito ligado à própria materialidade do crime”.

Diante disso, assinale a alternativa correta acerca dos 
vestígios deixados pela infração e a necessidade do 
exame de corpo de delito, de acordo com o Código de 
Processo Penal.

a. SQUARE Será indispensável o exame de corpo de delito, 
somente direto, não podendo supri-lo a confis-
são do acusado.

b. SQUARE Será indispensável o exame de corpo de delito, 
direto ou indireto, não podendo supri-lo a 
declaração do ofendido.

c. SQUARE Será indispensável o exame de corpo de delito 
indireto, podendo ser dispensado o direto e 
supri-lo a confissão do acusado.

d. Check-square Será indispensável o exame de corpo de delito, 
direto ou indireto, não podendo supri-lo a con-
fissão do acusado.

e. SQUARE Será indispensável o exame de corpo de delito, 
direto ou indireto, podendo supri-lo a confissão 
do acusado.

47. No que diz respeito ao utilitário traceroute do 
Linux, assinale a alternativa que contém o parâmetro 
que define o número de pacotes de análise por salto.

a. SQUARE f
b. SQUARE F
c. SQUARE g
d. SQUARE n
e. Check-square -q

48. Qual(ais) funcionalidade(s) pode(m) ser encontra-
da(s) no item Gerenciar Documento do MS Word do 
Microsoft 365 em português, disponível através de: 
Arquivo  Informações?

1. Fazer Check-out
2. Restringir Edição
3. Recuperar Documentos não Salvos

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

49. Analise as afirmativas abaixo no que diz respeito 
à segurança em aplicações de data warehouse e/ou 
sistemas gerenciadores de bancos de dados relacio-
nais (SGBDs).

1. Cubos OLAP podem limitar acesso a dados 
detalhados enquanto proveem acesso mais 
aberto a dados summarizados.

2. DAC (Discretionary Acess Control), MAC (Man-
datory Access Control) e RBAC (Role Based 
Access Control) são abordagens válidas no 
contexto de SGBDs.

3. Como os processos de ETL constituem proces-
sos intermediários no contexto de um Data 
Warehouse, a segurança não constitui uma 
das preocupações principais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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54. Como o juiz não é dotado de conhecimentos téc-
nicos em diversas áreas de atuação, e, se vê obrigado a 
julgar causas das mais variadas espécies, surge a neces-
sidade de recorrer a especialistas, os quais, dotados de 
conhecimentos específicos acerca do assunto, podem 
auxiliar o juiz no esclarecimento do fato delituoso.

Acerca da realização do exame de corpo de delito 
e demais perícias, assinale a alternativa correta, de 
acordo com o Código de Processo Penal.

a. SQUARE Será realizado por 2 peritos oficiais, portadores 
de diploma de curso superior; na falta de peri-
tos oficiais, o exame será realizado por 2 pes-
soas idôneas, portadoras de diploma de curso 
superior preferencialmente na área específica, 
dentre as que tiverem habilitação técnica rela-
cionada com a natureza do exame.

b. SQUARE Será realizado por perito oficial, portador de 
diploma de curso superior; na falta de perito 
oficial, o exame será realizado por uma pes-
soa idônea, portadora de diploma de curso 
superior preferencialmente na área específica, 
dentre as que tiverem habilitação técnica rela-
cionada com a natureza do exame.

c. SQUARE Será realizado por perito oficial, portador de 
diploma de curso superior, na falta de perito 
oficial, o exame será realizado por 3 pessoas 
idôneas, portadoras de diploma de curso 
superior preferencialmente na área específica, 
dentre as que tiverem habilitação técnica rela-
cionada com a natureza do exame.

d. Check-square Será realizado por perito oficial, portador de 
diploma de curso superior; na falta de perito 
oficial, o exame será realizado por 2 pessoas 
idôneas, portadoras de diploma de curso 
superior preferencialmente na área específica, 
dentre as que tiverem habilitação técnica rela-
cionada com a natureza do exame.

e. SQUARE Será realizado por 2 peritos oficiais, portador 
de diploma de curso superior; na falta de perito 
oficial, o exame será realizado por 3 pessoas 
idôneas, portadoras de diploma de curso 
superior preferencialmente na área específica, 
dentre as que tiverem habilitação técnica rela-
cionada com a natureza do exame.

52. Como sabido, o corpo de delito não se resume ao 
cadáver, abrangendo também todos os vestígios per-
ceptíveis pelos sentidos humanos, como por exemplo, 
marcas de sangue deixadas no chão, a arma de fogo 
utilizada para a prática do delito, eventuais sinais de 
arrombamento da porta do apartamento, etc.

Assinale a alternativa correta sobre as principais perí-
cias elencadas no Código de Processo Penal.

a. Check-square Nos casos de morte violenta, bastará o simples 
exame externo do cadáver, quando não houver 
infração penal que apurar, ou quando as lesões 
externas permitirem precisar a causa da morte e 
não houver necessidade de exame interno para 
a verificação de alguma circunstância relevante.

b. SQUARE Em caso de exumação para exame cadavérico, 
a autoridade providenciará para que, em dia e 
hora previamente marcados, se realize a diligên-
cia, da qual se dispensará o auto circunstanciado, 
tendo em vista a certidão de óbito já registrada.

c. SQUARE Para o efeito de exame do local onde houver 
sido praticada a infração, a autoridade provi-
denciará, se possível, para que não se altere o 
estado das coisas até a chegada dos peritos, 
que poderão instruir seus laudos com fotogra-
fias, desenhos ou esquemas elucidativos.

d. SQUARE Nas perícias de laboratório, é facultado aos 
peritos oficiais guardarem material suficiente 
para a eventualidade de nova perícia. Sempre 
que conveniente, os laudos serão ilustrados 
com provas fotográficas, ou microfotográficas, 
desenhos ou esquemas.

e. SQUARE Nos crimes cometidos com destruição ou rom-
pimento de obstáculo a subtração da coisa, ou 
por meio de escalada, os peritos descreverão os 
vestígios, sendo dispensado indicar quais os ins-
trumentos utilizados, mas apenas os meios e em 
que época presumem ter sido o fato praticado.

53. Nos termos do Código de Processo Penal, não 
sendo possível o exame de corpo de delito por 
haverem desaparecido os vestígios, poderá suprir-lhe 
a falta a prova:

a. SQUARE pericial.
b. SQUARE documental.
c. Check-square testemunhal.
d. SQUARE confessional.
e. SQUARE inquisitorial.
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58. O ramo da Medicina Legal que estuda as lesões 
corporais sob o ponto de vista jurídico e as energias 
causadoras do dano, bem como os aspectos do diag-
nóstico, do prognóstico e das suas implicações legais 
é a:

a. SQUARE Asfixiologia.
b. SQUARE Antropologia forense.
c. SQUARE Deontologia.
d. Check-square Traumatologia forense.
e. SQUARE Tanatologia.

59. Em relação à dinâmica dos fenômenos de morte e 
sinais de morte, analise as afirmativas abaixo quanto à 
cronologia de aparecimento de sinais post mortem:

1. O corpo ainda corpo flácido, quente e sem 
livores é observado com menos de 2 horas.

2. A rigidez da nuca e mandíbula, esboço de 
livores e esvaziamento das papilas oculares no 
fundo olho ocorrem de 2 a 4 horas.

3. A rigidez dos membros superiores, da nuca e 
da mandíbula, livores relativamente acentua-
dos e anel isquêmico de 1/2 do diâmetro papi-
lar no fundo de olho ocorrem de 4 a 6 horas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

60. Uma ferida que apresenta uma forma linear, regu-
laridade das bordas, regularidade do fundo da lesão, 
ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida, 
hemorragia quase sempre abundante e predomi-
nância do comprimento sobre a profundidade é uma 
característica das lesões produzidas por:

a. Check-square ação cortante.
b. SQUARE ação perfurante.
c. SQUARE ações contundentes.
d. SQUARE ação mista abrasiva e cortante.
e. SQUARE ação mista pérfuro-contundentes.

55. Com base no Código de Processo Penal, o valor 
da confissão se aferirá pelos critérios adotados para 
os outros elementos de prova, e para a sua apreciação 
o juiz deverá confrontá-la com as demais provas 
do processo, verificando se entre ela e estas existe 
compatibilidade ou concordância.

Sobre as características da confissão, é correto afirmar:

a. SQUARE a confissão será indivisível e absoluta.
b. Check-square a confissão será divisível e retratável.
c. SQUARE a confissão será divisível e irretratável.
d. SQUARE a confissão será indivisível e retratável.
e. SQUARE a confissão será indivisível e irretratável.

56. Em linhas gerais, tem-se que testemunha é a pes-
soa capaz de depor que, perante o juiz, declara o que 
sabe acerca de fatos percebidos por ela e que interes-
sam à decisão da causa.

Neste sentido, de acordo com o Código de Processo 
Penal, como regra, a testemunha não poderá eximir-se 
da obrigação de depor, ressalvados os seguintes casos 
em que poderão recusar-se a fazê-lo, o ascendente ou 
descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que 
desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo:

a. Check-square do acusado.
b. SQUARE do ofendido.
c. SQUARE e o devedor do ofendido.
d. SQUARE e o amigo íntimo do acusado.
e. SQUARE e o inimigo capital do acusado.

57. Na traumatologia forense, a identificação de equi-
moses pode ser caraterizada:

a. SQUARE Pela forma mais simples das lesões, hipere-
miada e edemaciada, sendo fugaz, efêmera, 
passageira, e, por isso, o exame de corpo de 
delito deve ser feito rapidamente, sob risco de 
desaparecimento.

b. SQUARE Pelo arrancamento traumático da epiderme, 
com exposição da derme, sem, contudo, ultra-
passá-la e com cicatrização por reepitelização.

c. SQUARE Pelas soluções de continuidade dos tecidos 
com bordos regulares, superficiais e profundo e 
hemorragia profusa.

d. SQUARE Pelas soluções de continuidade dos tecidos 
com esmagamento da epiderme e derme, de 
forma contusa e irregular.

e. Check-square Pela infiltração do sangue nas malhas dos teci-
dos adjacentes à lesão. Em regra, ocorre pela 
ruptura de capilares, vênulas e arteríolas.
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64. Analise as afirmativas abaixo de acordo com 
o estudo da burocracia na Escola Clássica da 
Administração.

1. As organizações formais modernas baseiam-
-se em leis, que as pessoas aceitam por acredi-
tarem que são racionais.

2. Qualquer sociedade, organização ou grupo que 
se baseie em leis racionais é uma burocracia.

3. Formalidade, pessoalidade e profissionalismo 
são características que formam o chamado 
tipo ideal de burocracia.

4. O integrante de uma burocracia é um funcio-
nário que faz do cargo um meio de vida.

5. O profissionalismo significa que a obediência 
de um funcionário não é devida pessoalmente 
a quem ocupa um cargo de autoridade, mas 
ao cargo que essa autoridade ocupa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

65. Analise as frases abaixo relacionadas ao enfoque 
comportamental e componentes da organização.

 �                 são regras 
implícitas ou explícitas, criadas por grupos, que 
determinam o comportamento dos indivíduos.

 �                 refere-se a 
crenças, valores, preconceitos, cerimônias, rituais e 
símbolos adotados ou valorizados pela organização.

 �                 é representa-
do(a) por sentimentos positivos, negativos ou de 
indiferença, produzidos pela organização sobre 
seus integrantes.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas das frases .

a. Check-square normas de conduta • cultura organizacional • 
clima organizacional

b. SQUARE normas de conduta • clima organizacional • 
cultura organizacional

c. SQUARE comportamento organizacional •  
clima organizacional • cultura organizacional

d. SQUARE comportamento organizacional •  
normas de conduta • clima organizacional

e. SQUARE comportamento organizacional •  
cultura organizacional • clima organizacional

61. Assinale a alternativa que indica corretamente 
a modalidade de asfixia mecânica que se caracteriza 
pela interrupção do ar atmosférico até as vias respi-
ratórias, em decorrência da constrição do pescoço 
por um laço fixo, agindo o peso do próprio corpo da 
vítima como força ativa.

a. SQUARE Esganadura
b. Check-square Enforcamento
c. SQUARE Estrangulamento
d. SQUARE Soterramentos
e. SQUARE Sufocação

62. Na Tanatologia forense, o aparecimento de man-
chas arroxeadas resultantes do acúmulo de sangue 
no interior dos vasos sanguíneos nas regiões de maior 
declive do cadáver caracterizam:

a. SQUARE Equimose.
b. SQUARE Putrefação.
c. SQUARE Hematoma.
d. SQUARE Rigidez - Rigor Mortis.
e. Check-square Livores cadavéricos - Livor Mortis.

Noções de Administração Geral 10 questões

63. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) em relação aos processos e funções 
administrativas.

( ) No processo administrativo há diferentes 
maneiras de executar as decisões.

( ) O processo de controle é a ferramenta que as 
pessoas e as organizações usam para adminis-
trar suas relações com o futuro.

( ) O processo de direção significa interferir na 
realidade, para passar de uma situação conhe-
cida a uma situação desejada, dentro de um 
intervalo definido de tempo.

( ) Definição de padrões, comparação e ação cor-
retiva são elementos do processo de controle.

( ) A execução de atividades baseia-se nos pro-
cessos de planejamento e de organização, 
que são seus dados de entrada.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. Check-square V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • F • V
e. SQUARE F • V • F • V • V
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68. Relacione as colunas abaixo em relação à lide-
rança e autoridade formal e suas características.

Coluna 1 Liderança/Autoridade Formal

1. Liderança
2. Autoridade formal

Coluna 2 Características

( ) Fundamenta-se em leis aceitas de comum 
acordo, que criam figuras dotadas do poder 
de comando.

( ) É limitada no tempo e no espaço geográfico, 
social ou organizacional.

( ) Limitada ao grupo que acredita nesta figura 
ou que precisa dele.

( ) Possui o poder representado pela massa que 
o segue.

( ) É temporária para quem desempenha esse 
papel.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 1 • 2 • 2 • 1
b. SQUARE 1 • 2 • 1 • 1 • 2
c. SQUARE 2 • 1 • 1 • 2 • 1
d. SQUARE 2 • 1 • 2 • 1 • 2
e. Check-square 2 • 2 • 1 • 1 • 2

69. Assinale a alternativa correta em relação ao pro-
cesso de planejamento nas organizações.

a. SQUARE Quanto mais estável e simples o ambiente, 
maior a necessidade do enfoque sistêmico e do 
planejamento estratégico.

b. SQUARE A missão de uma organização é sua imagem, 
especialmente no futuro.

c. SQUARE A visão estabelece o propósito ou as razões 
para a existência da organização, do ponto de 
vista de sua utilidade para os usuários.

d. Check-square A análise do ambiente externo envolve o 
levantamento de ameaças e oportunidades 
do ambiente.

e. SQUARE A estratégia de adaptação consiste em projetar 
forte identidade própria no serviço ou produto 
a fim de torná-lo nitidamente distinto dos pro-
dutos e serviços concorrentes.

66. A palavra motivação indica as causas ou motivos 
que produzem determinado comportamento. 

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) Segundo a teoria do modelo do comporta-
mento, a motivação é sinônimo da relação de 
causa e efeito no comportamento das pessoas.

( ) Estímulo é o resultado que o comportamento 
procura alcançar.

( ) A teoria da expectativa propõe que as pes-
soas se esforcam para alcançar resultados ou 
recompensas, que para elas são importantes, 
ao mesmo tempo em que evitam os resulta-
dos indesejáveis.

( ) Condicionamento operante são estímulos 
ou recompensas, ou resultados que produ-
zem satisfação, que fazem o comportamento 
repetir-se.

( ) Para o homem social, a motivação está no 
reconhecimento e aceitação pelo grupo ou 
pelos colegas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • V • F
b. Check-square V • F • V • F • V
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F

67. Assinale a alternativa correta em relação à comu-
nicação organizacional.

a. SQUARE O tipo de comunicação vertical ocorre entre 
departamentos de uma organização.

b. SQUARE O feedback é a informação, uma necessidade 
ou um desejo de forma codificada que o emis-
sor envia ao receptor.

c. Check-square Na comunicação vertical descendente, podem 
estar envolvidos muitos níveis hierárquicos 
organizacionais, possibilitando a distorção da 
informação.

d. SQUARE O sistema de comunicação ascendente é pre-
dominante nas organizações formais clássicas, 
como a burocrática.

e. SQUARE O principal objetivo da comunicação ascen-
dente é agilizar a coordenação e a solução de 
problemas, por dispensar a necessidade de dire-
cionar a comunicação a um supervisor comum.
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71. Uma competência frequentemente indicada 
como essencial nas organizações é a de integração 
entre pessoas, unidades e organizações para atingir 
interesses comuns.

Relacione os componentes de competência com seus 
respectivos exemplos de componentes da competên-
cia integração.

Coluna 1 Componentes de competência

1. Conhecimentos
2. Habilidades
3. Atitudes

Coluna 2 Exemplos de componentes

( ) Gerir conflitos.
( ) Técnicas de integração e de trabalho em 

equipe.
( ) Valorizar a contribuição dos demais.
( ) Mecanismos legais de apoio à formação de 

parcerias.
( ) Compartilhar ideias e objetivos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 1 • 2 • 1 • 2
b. SQUARE 1 • 2 • 2 • 1 • 3
c. SQUARE 1 • 2 • 3 • 2 • 2
d. Check-square 2 • 1 • 3 • 1 • 3
e. SQUARE 2 • 1 • 3 • 2 • 2

70. Relacione as colunas abaixo em relação aos níveis 
de controle e avaliação nas organizações e as decisões 
envolvidas em cada um deles.

Coluna 1 Nível de controle e avaliação

1. Estratégico
2. Tático
3. Operacional

Coluna 2 Exemplo de decisão envolvida

( ) Alteração da alocação de recursos numa área 
funcional, para melhor alcançar os objetivos 
organizacionais.

( ) Alteração dos objetivos estabelecidos em 
função de alterações ambientais, com refle-
xos em oportunidades ou ameaças para a 
organização.

( ) Alteração de um método administrativo.
( ) Revisão da estrutura organizacional, para 

melhor adequação da organização ao seu 
ambiente.

( ) Revisão dos sistemas de informações entre 
as maiores áreas para melhorar a eficácia da 
organização.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square 2 • 1 • 3 • 1 • 2
b. SQUARE 2 • 1 • 3 • 2 • 3
c. SQUARE 2 • 2 • 1 • 2 • 3
d. SQUARE 3 • 2 • 1 • 1 • 2
e. SQUARE 3 • 2 • 3 • 1 • 2
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74. De acordo com o Estatuto da Polícia Civil do 
Estado de Santa Catarina, é correto afirmar:

a. Check-square Em caráter subsidiário, a estrutura hierárquica 
é indutora da boa convivência profissional na 
diversidade de níveis, carreiras, cargos e fun-
ções que compõem a Polícia Civil.

b. SQUARE A disciplina é o valor moral e técnico-admi-
nistrativo que agrega atitude de fidelidade 
profissional às disposições legais do Subgrupo 
Agente da Autoridade Policial.

c. SQUARE As carreiras de Escrivão de Polícia Civil e Psi-
cólogo Policial Civil, do Subgrupo Agente da 
Autoridade Policial, são hierarquicamente supe-
riores às de Agente de Polícia Civil.

d. SQUARE Observada a posição na carreira, classe e 
entrância funcional, é facultada a violação de 
consciência e de convencimento técnico ou 
científico, com base no regime hierárquico.

e. SQUARE A disciplina, princípio intrínseco da atividade 
policial, é instrumento de controle e eficácia 
dos atos operacionais.

75. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Estatuto do Desarmamento.

a. SQUARE Será imediatamente suspenso o porte de arma, 
caso o portador dela seja detido ou abordado 
em estado de embriaguez ou sob efeito de 
substâncias químicas ou alucinógenas.

b. SQUARE A autorização para o porte de arma de fogo de 
uso permitido, em todo o território nacional, é 
de competência do Exército Brasileiro, após a 
regular autorização do Sinarm.

c. SQUARE O caçador para subsistência que der outro uso 
à sua arma de fogo, independentemente de 
outras tipificações penais, responderá, automati-
camente, pelo crime de disparo de arma de fogo 
de uso proibido.

d. SQUARE Ao residente em área rural que se enquadre 
na categoria de caçador para subsistência será 
permitido o porte de arma de tiro simples, com 
dois canos, de alma lisa e de calibre igual ou 
inferior a vinte e oito.

e. Check-square A classificação legal, técnica e geral bem como a 
definição das armas de fogo e demais produtos 
controlados, de usos proibidos, restritos, per-
mitidos ou obsoletos e de valor histórico serão 
disciplinadas em ato do chefe do Poder Execu-
tivo Federal, mediante proposta do Comando 
do Exército.

72. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) em relação aos processos de tomada de 
decisão nas organizações.

( ) Em um sistema de administração consultivo, 
o processo decisório é centralizado na cúpula, 
mas permitindo algumas delegações para 
atividades rotineiras.

( ) Políticas e regras, escritas ou não, são exem-
plos de orientações que simplificam as deci-
sões em situações que se repetem.

( ) As decisões não programadas são as que tra-
tam de problemas incomuns ou peculiares.

( ) Na fase de identificação do problema, desen-
volve-se a atividade de estruturação mediante 
a criação, o desenvolvimento e a análise de 
possíveis cursos de ação.

( ) O homem administrativo procura evitar a 
incerteza e seguir as regras padronizadas da 
organização para tomar suas decisões.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE V • V • F • V • F
b. SQUARE V • V • F • F • F
c. SQUARE V • F • V • V • F
d. Check-square F • V • V • F • V
e. SQUARE F • F • V • F • V

Legislação Específica 8 questões

73. De acordo com o Estatuto da Polícia Civil 
do Estado de Santa Catarina, ocorre exoneração 
ex-officio:

1. quando se tratar de cargo de provimento em 
comissão.

2.  quando, a pedido, ocorrer a remoção do poli-
cial civil.

3. quando o policial civil for promovido por ato 
de bravura.

4. quando o policial civil não entrar em exercício 
dentro do prazo legal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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78. De acordo com o regulamento para os procedi-
mentos e os requisitos para a expedição da Carteira de 
Identidade por órgãos de identificação dos Estados e 
do Distrito Federal, caso a impressão digital do polegar 
direito do titular não possa ser digitalizada, a ordem de 
inclusão da impressão da digital será a seguinte:

( ) médio direito.
( ) indicador direito.
( ) indicador esquerdo.
( ) polegar esquerdo.
( ) médio esquerdo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 5 • 4
b. SQUARE 1 • 2 • 5 • 3 • 4
c. SQUARE 2 • 1 • 4 • 3 • 5
d. SQUARE 4 • 1 • 5 • 2 • 3
e. Check-square 4 • 2 • 3 • 1 • 5

79. De acordo com o regulamento para os procedi-
mentos e os requisitos para a expedição da Carteira 
de Identidade por órgãos de identificação dos Estados 
e do Distrito Federal, a Carteira de Identidade terá 
validade:

1. de 5 anos, para pessoas com idade de 0 a 
10 anos.

2. de 10 anos, para pessoas com idade de 
11 anos completos a 35 anos.

3. de 15 anos, para pessoas com idade de 
36 anos completos a 59 anos.

4. indeterminada, para pessoas com idade a 
partir de 60 anos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square É correta apenas a afirmativa 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

76. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, é 
correto afirmar:

a. Check-square A restrição de acesso à informação relativa à 
vida privada, honra e imagem de pessoa não 
poderá ser invocada com o intuito de prejudi-
car processo de apuração de irregularidades 
em que o titular das informações estiver envol-
vido, bem como em ações voltadas para a recu-
peração de fatos históricos de maior relevância.

b. SQUARE O acesso, a divulgação e o tratamento de 
informação classificada como sigilosa ficarão 
restritos à pessoa que tenha criado a obrigação, 
devendo ela protegê-la contra perda, alteração 
indevida, acesso, transmissão e divulgação 
não autorizados.

c. SQUARE Transcorrido o prazo de classificação ou con-
sumado o evento que defina o seu termo final, 
a informação classificada como sigilosa será 
reavaliada pela autoridade classificadora ou 
por autoridade hierarquicamente superior, 
mediante provocação ou de ofício.

d. SQUARE A informação em poder dos órgãos e entida-
des públicas, observado o seu teor e em razão 
de sua imprescindibilidade à segurança da 
sociedade ou do Estado, poderá ser classificada 
como secreta, correspondendo o período de 
restrição a 25 anos.

e. SQUARE Será de cinco anos o prazo máximo de restrição 
de acesso às informações ou documentos que 
versem sobre condutas que impliquem violação 
dos direitos humanos praticada por agentes 
públicos ou a mando de autoridades públicas.

77. É correto afirmar sobre as formas de cumpri-
mento da jornada de trabalho e o banco de horas no 
âmbito do Instituto Geral de Perícias:

a. SQUARE A escala de plantão deverá recair ao menos em 
um fim de semana por mês.

b. Check-square A falta do servidor do IGP ao plantão, justificada 
ou não, implicará na não fruição das horas de 
descanso subsequentes.

c. SQUARE A jornada de trabalho sob a forma de escala de 
plantão não autoriza períodos de descansos 
inferiores a vinte e quatro horas.

d. SQUARE O servidor que optar por cumprir escala de 
plantão, diversa daquela que está cumprindo, 
deverá renunciar expressamente à sua folga 
regulamentar.

e. SQUARE A hora de trabalho em regime de sobreaviso é 
contada à razão de um terço da hora normal de 
trabalho.
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em Branco.
(rascunho)

80. É correto afirmar sobre as formas de cumpri-
mento da jornada de trabalho e o banco de horas no 
âmbito do Instituto Geral de Perícias:

a. Check-square A compensação de eventual saldo negativo no 
banco de horas não poderá exceder a 24 horas 
consecutivas por período de compensação e 
não será considerada acréscimo de jornada.

b. SQUARE No caso de afastamento decorrente de licença, 
curso ou outra situação impeditiva, o prazo 
para compensação de saldo negativo será inter-
rompido, recomeçando a contar do início após 
o término do impedimento.

c. SQUARE O exercício de cargo em comissão permite o 
registro até 50% da jornada de trabalho como 
hora excedente.

d. SQUARE O servidor poderá, a seu critério, registrar no 
banco de horas as horas excedentes da sua 
jornada de trabalho normal.

e. SQUARE O saldo de horas excedentes poderá ser utili-
zado para a compensação de faltas, atrasos ou 
saídas antecipadas do serviço.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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