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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

1. Para persuadir o leitor a concluir como ele, vale-se o 

autor de todas as estratégias argumentativas a seguir, 

EXCETO: 

a) explorar exemplos extraídos de nossa história política.  

b) recorrer a dados estatísticos.  

c) usar a 1ª pessoa do plural, para alinhar-se com o leitor.  

d) manter a consistência do raciocínio.  

e) ilustrar ponto de vista com passagem de texto literário.  

 

2. Preserva-se o sentido de: “Em que pesem essas 

diferenças, quando falamos em Ética, atribuímos valores, 

positivos e negativos, às condutas.” (parágrafo 3), com a 

substituição de EM QUE PESEM por: 

a) A despeito de. 

b) A partir de.  

c) À vista de.  

d) À luz de. 

e) Acerca de.  

 

3. Há evidente equívoco na identificação do segmento de 

texto a que se refere o pronome em destaque na seguinte 

alternativa: 

a) “[...] ao longo de quase toda a SUA história.” (parágrafo 

1) / o partido comunista  

b) “[...] regime em QUE a maioria escolhe os governantes 

[...]” (parágrafo 2) / regime  

c) “[...] considerando-AS legítimas [...]” (parágrafo 2) / 

monarquia ou aristocracia  

d) “‘Não matarás’ é um DELES [...]” (parágrafo 3) / muitos 

valores  

e) “[...] ESSE preceito proíbe a legítima defesa? [...]” 

(parágrafo 3) / “Não matarás”  

 

4. Sobre o uso ou ausência do sinal indicativo da crase nas 

palavras em destaque nas frases “– Para apanhar bem o 

sinal – explicou A velha”, “E prometeram À velha [...]”, 

analise as afirmativas. 

I. Em “explicou Avelha” não há ocorrência de crase, por isso 

o acento grave sobre o termo em questão não foi usado.  

II. Em ambas as ocorrências há a fusão de artigo e 

preposição, configurando crase. Dessa forma, deveriam 

receber o sinal indicativo desse fato linguístico.  

III. Na segunda ocorrência, há crase porque o verbo exige a 

preposição “a” e o termo consequente aceita o artigo “a”.  

Assinale a alternativa que aponta as afirmativas corretas. 

a) Somente a I está correta. 

b) Somente a II está correta. 

c) Somente I e II estão corretas. 

d) Somente I e III estão corretas. 

e) Somente II e III estão corretas. 

 

5. Assinale a opção em que uma vírgula foi usada para 

separar o adjunto adverbial. 

a) “As palavras fortes não foram um desabafo do momento, 

um ato impensado.” 

b) “Diariamente são despejadas nos aterros sanitários 

municipais 8 840 toneladas de resíduos, quantidade 

perfeitamente compatível com uma metrópole.” 

c) “Trata-se de uma façanha às avessas, um mal que, além 

do aspecto estético, ajuda a disseminar doenças e provoca 

enchentes.” 
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d) “No levantamento, 83% dos entrevistados responderam 

que os cariocas deveriam parar de emporcalhar as vias 

públicas.” 

e) “Há, porém, uma diferença gritante quando esse número 

é confrontado com os dos grandes centros urbanos 

europeus.” 

 

6. Assinale a opção em que a modificação feita na frase 

abaixo corresponde ao que preceitua a gramática quanto à 

grafia da palavra grifada. 

“Essa definição explica por que a felicidade é tão efêmera.” 

a) Por quê a felicidade é tão efêmera?  

b) Não sei porque a felicidade é tão efêmera.  

c) Esta é a razão porque a felicidade é tão efêmera.  

d) A felicidade é tão efêmera por que?  

e) A felicidade é tão efêmera por quê?  

 

7. Na oração “Há dois meses [...]” tem-se exemplo de um 

sujeito: 

a) inexistente.  

b) indeterminado.  

c) desinencial.  

d) simples.  

e) composto.  

 

8. Apenas uma das opções abaixo está correta quanto à 

colocação pronominal. Assinale-a. 

a) Comprarei-o amanhã cedo.  

b) Faria-o saber toda a verdade.  

c) Ainda que peçam-me, não irei à reunião.  

d) Tudo aborrece-me e nada me agrada.  

e) Ninguém havia se lembrado de fazer reservas.  

 

9. A alternativa em que a palavra COMO tem o mesmo 

valor significativo que em: “[...] não tanto pela dissolução 

moral, COMO se temia [...]” (parágrafo 5) é: 

a) Como estava chovendo, não foi trabalhar.  

b) Era tão estudioso como o pai.  

c) Como eu dizia, ninguém é perfeito.  

d) Ainda não sei como ele está passando.  

e) É espantoso a como está sendo vendido o tomate.  

 

10. Em “Não sei dizer que horas eram [...]”, o QUE, 

morfologicamente, é: 

a) pronome interrogativo.  

b) conjunção subordinativa adverbial causal.  

c) conjunção coordenativa explicativa.  

d) conjunção subordinativa integrante.  

e) pronome relativo.  

 

INFORMÁTICA 

 

11. O Windows 10 possui o recurso Windows Hello, que é 

uma maneira de se obter acesso rápido aos dispositivos 

com esse sistema operacional. O acesso aos dispositivos 

pode ser feito por meio: 

a) da impressão digital e do certificado digital. 

b) do certificado digital e do smartphone. 

c) do certificado digital e do reconhecimento facial. 

d) do reconhecimento facial e da impressão digital. 

e) do smartphone e da impressão digital. 

12. Das alternativas abaixo, assinale a que contém o atalho 

de teclado que pode ser utilizado no Explorador de 

Arquivos do Windows 10 para excluir um arquivo. 

a) CTRL+DEL. 

b) TAB+DEL. 

c) CTRL+D. 

d) CTRL+ALT+DEL. 

e) ALT+F4. 

 

13. Em um texto presente em um documento editado no 

MS-Word 2016, a palavra “Janela” encontra-se com a 

seguinte aparência original (estilo Normal, fonte Arial): 

 
A aparência dessa palavra pode ser modificada ao se 

aplicar diferentes formatações de Fonte ou Efeitos. Seguem 

três possíveis modificações dessa palavra em relação à sua 

aparência original: 

 
Essas três modificações de formatação de Fonte ou de 

Efeito são denominadas, RESPECTIVAMENTE, de: 

a) Espesso; Tachado; Subscrito. 

b) Espesso; Versalete; Deslocado. 

c) Negrito; Sublinhado; Deslocado. 

d) Negrito; Tachado; Subscrito. 

e) Negrito; Versalete; Subscrito. 

 

14. Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 

2016, em português. 

 
Na célula C6 foi digitada uma fórmula para somar apenas 

os valores das multas gravíssimas. A fórmula CORRETA 

digitada foi:  

a) =SOMA(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5). 

b) =SE((D2:D5)="Gravíssima";SOMA(C2;C5)). 

c) =SOMASE(D2;D5:"Gravíssima":C2;C5). 

d) =SE(D2:D5;"=Gravíssima";SOMA(C2;C5)). 

e) =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5). 

 

15. Considere a planilha hipotética abaixo, criada no 

Microsoft Excel 2016, em português, que mostra o valor 

cobrado por um despachante, pela substituição de lacre 

danificado na placa de motos e carros. 
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Se o veículo for moto, o valor da substituição de lacre 

danificado será 52,99, se não, será 55,92. A fórmula correta, 

digitada na célula C3, que considera esta condição, é: 

a) =COMPARE(SE(B3="moto";52,99)SENAO(55,92)). 

b) =SE(B3="moto";52,99;55,92). 

c) =COMPARE(B3="moto";52,99;55,92). 

d) =SE(B3="moto";PRT(52,99);PRT(55,92)). 

e) =SE(B3=moto:52,99:55,92). 

 

16. Existem programas que são adicionados, por alguns 

sites, aos navegadores de Internet, provendo novas funções 

aos mesmos. Esses programas são chamados normalmente 

de EXTENSÕES ou: 

a) Aplicativos. 

b) Cookies. 

c) Plug-ins. 

d) Interfaces. 

e) Spyware. 

 

17. Alguns conceitos relacionados ao hardware de 

microcomputadores estão disponibilizados na Coluna 1. 

Estabeleça a CORRETA correspondência com seus 

significados disponibilizados na Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Clock 

2. Registradores 

3. Cache 

4. RAM 

5. Flash 

 

Coluna 2 

( ) dispositivo de armazenamento utilizado em pendrives, 

cartões de memória e drives SSD. 

( ) memória estática que não realiza “Refresh”. 

( ) dispositivo de armazenamento mais rápido do 

microcomputador. 

( ) está associado à frequência de operação do processador. 

( ) volátil, dinâmica e de acesso aleatório. 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

a) 5, 3, 2, 1 e 4. 

b) 4, 1, 5, 3 e 2. 

c) 2, 4, 1, 3 e 5. 

d) 5, 4, 1, 2 e 3. 

e) 4, 3, 2, 1 e 5. 

 

18. Assinale a alternativa que representa a extensão padrão 

adotada nos nomes de arquivos de Apresentação, salvos 

no Microsoft PowerPoint 2013 e 2016.  

a) .docx 

b) .xlsx 

c) .pptx 

d) .pdf 

e) .pif 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

19. Foi realizada uma pesquisa entre os clientes de um 

restaurante, sobre três pratos típicos maranhenses. 

T = torta de camarão maranhense. 

C = caldeirada maranhense. 

G = galinhada. 

Eles votaram em pelo menos um de cada prato típico 

acima, e o resultado foi o seguinte: 

 

 
Qual o número total de clientes, que votaram em apenas 

um dos três pratos típicos?  

a) 300. 

b) 600. 

c) 468. 

d) 432. 

e) 354. 

 

20. Alguns turistas capixabas, durante o Carnaval de 2016, 

no Maranhão, visitaram pelo menos uma das três praias a 

seguir: 

S: Praia de São Marcos 

G: Praia da Guia 

M:Praia do Meio. 

 

A quantidade de turistas capixabas, desse grupo, foi 

registrada, por praia, na tabela a seguir:  

 
De acordo com a tabela anterior, o número de turistas 

capixabas que visitaram exatamente duas praias, foi: 

a) 60. 

b) 45. 

c) 30. 

d) 75. 

e) 55. 

 

21. As informações a seguir referem-se às seleções para as 

quais cinco turistas estrangeiros torcerão durante a Copa 

do Mundo de 2014 no Brasil. 

– Alvaro e Jaime não torcerão pela Itália; 

– Marcelo e Fábio não torcerão pela Espanha nem por 

Portugal; 

– David não torcerá pelo Brasil nem pela Alemanha; 

– Alvaro não torcerá pela Espanha; 

– David não torcerá pela Espanha nem por Portugal; 

– Fábio não torcerá pela Alemanha. 

Nessas condições, considerando que cada um deles torcerá 

por uma única seleção, aquele que torcerá por Portugal 

será: 

a) Alvaro. 

b) David. 

c) Fábio. 
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d) Jaime. 

e) Marcelo. 

 

22. Considere o conjunto A representado pelo diagrama da 

figura abaixo e o conjunto B = (x é natural / x ≠ múltiplo de 

3}. Determine o conjunto A -B 

 
a) {1950,1962,1974,1986,1998,2010}. 

b) {1954,1958,1970,1982,1990,2002,2014}. 

c) {1950,1958,1974,1982,1998,2010}. 

d) {1950,1962,1978,1986,1998,2006,2010 }. 

e) {1954,1974,1982,1994,2002,2014}. 

 

23. De acordo com o raciocínio lógico-matemático, a 

negação da frase: “o obstetra evitou a realização da 

cesariana desnecessária e a gestante entrou em trabalho de 

parto” é apresentada corretamente na frase: 

a) o obstetra não evitou a realização da cesariana 

desnecessária ou a gestante não entrou em trabalho de 

parto. 

b) o obstetra não evitou a realização da cesariana 

desnecessária e a gestante não entrou em trabalho de 

parto. 

c) o obstetra não evitou a realização da cesariana 

desnecessária ou a gestante entrou em trabalho de parto. 

d) o obstetra evitou a realização da cesariana desnecessária 

ou a gestante entrou em trabalho de parto. 

e) o obstetra evitou a realização da cesariana desnecessária 

e a gestante entrou em trabalho de parto. 

 

24. Assinale a alternativa que contém a sentença 

logicamente equivalente a “Carlos não é alto ou Rodrigo é 

forte". 

a) Se Rodrigo é forte, então Carlos é alto. 

b) Se Carlos não é alto, então Rodrigo não é forte 

c) Se Carlos é alto, então Rodrigo é forte. 

d) Se Carlos não é alto, então Rodrigo é forte. 

e) Se Carlos é alto, então Rodrigo não é forte. 

 

25. Assinale a alternativa que contém a afirmação 

logicamente equivalente a “É incorreto que, se Marcos está 

na praia, então Maria está na escola" . 

a) É correto que Marcos está na praia ou Maria está na 

escola. 

b) É incorreto que Marcos não está na praia ou Maria não 

está na escola. 

c) É incorreto que Marcos não está na praia ou Maria está 

na escola. 

d) É incorreto que Marcos está na praia ou Maria não está 

na escola. 

e) É correto que, se Marcos está na praia, então Maria está 

na escola. 

 

26. Assinale a alternativa que contém a sentença 

logicamente equivalente a “Não é verdade que Carla é 

morena e Luiza é magra''. 

a) É verdade que se Carla não é morena, então Luiza é 

magra 

b) É verdade que Carla é morena ou Luiza não é magra. 

c) É verdade que se Carla não é morena, então Luiza não é 

magra. 

d) É verdade que Carla não é morena ou Luiza não é magra. 

e) Não é verdade que se Carla é morena então Luiza é 

magra. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

27. Marque a alternativa INCORRETA sobre os Direitos 

Fundamentais:  

a) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na 

forma da lei: o registro civil de nascimento; a certidão de 

óbito; e a certidão de batizado.  

b) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação.  

c) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos.  

d) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na 

forma da lei: o registro civil de nascimento; e a certidão de 

óbito.   

e) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por 

sua prisão ou por seu interrogatório policial. 

 

28. O Art. 5º da Constituição da República Federativa do 

Brasil estabelece um extenso rol de direitos e garantias 

fundamentais. 

Sobre um dos direitos fundamentais, assinale a alternativa 

correta. 

a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 

durante o dia, por determinação judicial. 

b) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito a pena de detenção, nos termos da 

lei. 

c)  É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido 

o anonimato. 

d) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 

podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 

perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, ainda que supere o 

limite do valor do patrimônio transferido. 

e) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante, salvo em caso de suspeita da 

prática de terrorismo. 

 

29. À luz da Constituição Federal, assinale a afirmativa 

correta a respeito dos direitos e garantias fundamentais.  

a) Não se admitirá ação privada nos crimes de ação pública.  
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b) Cabe mandado de segurança sempre que alguém sofrer 

ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 

sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 

poder.  

c) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta 

de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 

direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.  

d) São gratuitas as ações populares, as ações civis públicas, 

o habeas corpus e o habeas data.  

e) A Constituição Federal não prevê a possibilidade de 

impetração de mandado de segurança coletivo. 

 

30. Nos termos estritos da Constituição Federal, são 

brasileiros natos os: 

a) estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 

República Federativa do Brasil há mais de vinte e cinco 

anos ininterruptos. 

b) nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu 

país. 

c) que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 

exigida aos originários de países de língua portuguesa 

residência por dois anos ininterruptos. 

d) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 

brasileira, independentemente de registro em repartição 

brasileira, antes de atingida a maioridade. 

e) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 

brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 

República Federativa do Brasil. 

 

31. Assinale abaixo o único cargo que é privativo de 

brasileiro nato. 

a) Juiz de paz. 

b) Vereador. 

c) Governador. 

d) Presidente do Senado Federal . 

e) Ministro da Fazenda. 

 

32. Tendo como base a Constituição Federal, assinale a 

alternativa correta acerca das Forças Armadas e da 

Segurança Pública. 

a) Ao militar, é permitido o direito à sindicalização, mas 

vedado o direito à greve. 

b) Não caberá habeas corpus em relação a punições 

disciplinares militares. 

c) Em tempo de paz, o serviço militar é obrigatório nos 

termos da lei, inclusive aos eclesiásticos. 

d) O Corpo de Bombeiros Militar não integra diretamente 

os órgãos de segurança pública, porém é considerado um 

órgão auxiliar. 

e) A Polícia Rodoviária Federal é um órgão vinculado ao 

Ministério da Justiça e subordinado à Polícia Federal. 

 

33. Funcionarão como órgãos de Primeiro Grau da Justiça 

Militar, constituídos na forma da lei de organização 

judiciária, com competência para processar e julgar, nos 

crimes militares definidos em Lei, os militares estaduais: 

a) o conselho de disciplina. 

b) o conselho de justificação. 

c) o conselho de justiça. 

d) o Tribunal de Justiça. 

e) o Juiz Militar. 

 

34. Subordina-se ao Governador do Estado, cabendo-lhe 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as 

militares: 

a) a PM. 

b) o CBM. 

c) a PF. 

d) a PC. 

e) a GUARDA MUNICIPAL. 

 

DIREITO PENAL 

 

35. Assinale a alternativa correta. 

a) Todos os crimes dispostos na parte especial do Código 

Penal preveem a forma dolosa e culposa do delito. 

b) O direito brasileiro não reconhece a figura da culpa 

imprópria. 

c) O dolo eventual não é admitido no direita brasileiro. 

d) O crime de lesão corporal seguido do resultado morte, 

disposto no artigo 129, § 3º, do Código Penal, é exemplo 

de crime preterdoloso. 

e) O crime culposo admite a figura da tentativa. 

 

36. Quanto à legítima defesa, marque a única alternativa 

correta. 

a) Duas pessoas podem estar em legítima defesa real ao 

mesmo tempo. 

b) Não cabe legítima defesa concomitante com o estado de 

necessidade. 

c) Legítima defesa sucessiva ocorre quando alguém se 

defende do excesso de legítima defesa. 

d) Não cabe legítima defesa real de legítima defesa 

putativa. 

e) A legítima defesa é causa de exclusão da culpabilidade. 

 

37. Por ter praticado um roubo, Ariclenes é condenado ao 

cumprimento de pena de seis anos de reclusão, em regime 

semiaberto. Assim, é correto afirmar que o condenado 

deverá iniciar a execução de sua pena em: 

a) uma colônia agrícola, industrial ou similar, podendo o 

condenado ser alojado em dependências coletivas, com 

seleção adequada dos presos. 

b) uma penitência, em cela individual dotada de dormitório, 

aparelho sanitário e lavatório. 

c) regime disciplinar diferenciado, dada a gravidade em 

abstrato do delito, que pressupõe constrangimento à 

vítima. 

d) casa de albergado, caracterizada pela ausência de 

obstáculos físicos contra a fuga. 

e) prisão domiciliar, caso não existia casa de albergado na 

região, ou caso esta apresente lotação esgotada. 

 

38. Na hipótese de uma terceira pessoa desviar a mão do 

homicida no exato instante em que este efetuava disparos 

de arma de fogo em direção ao peito da vítima, vindo 

apenas a lhe gerar lesão corporal, o agente responderá por: 
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a) homicídio doloso consumado, pois o resultado morte 

somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua 

vontade. 

b) tentativa de homicídio, porque, muito embora tenha 

dado início à execução do crime, este não se consumou por 

circunstâncias alheias à sua vontade. 

c) tentativa de lesão corporal seguida de morte, a qual não 

se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 

d) lesão corporal dolosa consumada, em concurso com 

tentativa de homicídio, o qual não se consumou por 

circunstâncias alheias à sua vontade. 

e) lesão corporal culposa, sendo o homicídio, nesse caso, 

caracterizado como crime impossível, em virtude de ter 

sido o meio adotado absolutamente ineficaz. 

 

39. De acordo com o Código Penal, a conduta conhecida 

como “seqüestro relâmpago” (em que os agentes abordam 

a vítima, restringem sua liberdade, e com ela deslocam-se a 

caixas eletrônicos, com o intuito de fazer saques em 

dinheiro) enquadra-se no crime de: 

a) roubo. 

b) extorsão mediante seqüestro. 

c) constrangimento ilegal. 

d) extorsão. 

e) seqüestro. 

 

40. Walter, motoboy de uma farmácia, após receber de um 

cliente um cheque de R$ 20,00, entrega ao estabelecimento 

a quantia em espécie, mantendo-se na posse do título. Em 

seguida, o adultera, modificando o valor original para R$ 

2.000,00. De posse do documento adulterado, vai até o 

banco para descontá-lo, mas o gerente, percebendo a 

fraude, liga para a Delegacia da área, alertando sobre o 

fato. Ao perceber a chegada da viatura, Walter deixa 

apressadamente a instituição financeira, abandonando, no 

local, o título falsificado. Nesse contexto, é correto afirmar 

que a conduta de Walter: 

a) configura crime de estelionato, na forma tentada, pois o 

delito foi interrompido por circunstâncias alheias à sua 

vontade. 

b) se amolda ao tipo penal da apropriação indébita, na 

forma tentada, pois o delito foi interrompido por 

circunstâncias alheias à sua vontade. 

c) é tipificada como crime de furto mediante fraude, na 

forma tentada, pois o delito foi interrompido por 

circunstâncias alheias à sua vontade. 

d) caracteriza crime de falsificação de documento público, 

pois, havendo desistência voluntária, o autor só responde 

pelos atos até então praticados. 

e) é atípica, pois ocorreu a desistência voluntária e a 

falsidade existente resta absorvida pela finalidade 

patrimonial. 

 

41. Configura estupro de vulnerável a(o): 

a) manutenção de relações sexuais com pessoa 

desacordada em virtude de severa embriaguez, ainda que a 

vítima, depois de concluída a conduta e ao recuperar sua 

consciência, passe a consentir para com o ato libidinoso. 

b) indução de menor de 14 anos a presenciar a prática de 

atos libidinosos, a fim de satisfazer a lascívia de outrem. 

c) constrangimento, mediante violência, de pessoa 

portadora de enfermidade mental à prática de conjunção 

carnal, ainda que a vítima tenha o necessário discernimento 

para a prática do ato sexual. 

d) assédio, no ambiente de trabalho de adolescente 

aprendiz, que conte com 16 anos de idade, visando a obter 

favorecimento de natureza sexual. 

e) prática de sexo anal consentido com adolescente de 14 

anos de idade que esteja submetido à prostituição. 

 

42. João, que morava com o irmão do seu pai, subtraiu R$ 

1.000,00 da carteira dele. Assim, a ação penal será: 

a) pública incondicionada. 

b) pública condicionada à representação. 

c) privada simples. 

d) privada personalíssima. 

e) privada subsidiária da pública. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

43. Assinale a alternativa em que se encontra uma 

característica do sistema acusatório. 

a) O julgador é protagonista na busca pela prova. 

b) As decisões não precisam ser fundamentadas. 

c) A atividade probatória é atribuição natural das partes. 

d) As funções de acusar e de julgar são concentradas em 

uma pessoa. 

e) As decisões são sempre sigilosas. 

 

44. Leia as alternativas a seguire assinale a correta. 

a) Por força do sigilo que caracteriza o inquérito policial, 

não pode o advogado a ele ter acesso. 

b) Segundo a fórmula objeto de Dürig, a dignidade 

humana é violada toda vez que o homem é coisificado. 

Essa diretriz é importante limite para a investigação 

criminal, em razão da possibilidade de graves lesões a 

esfera individual decorrentes de tais atividades. 

c) O princípio da publicidade, garantia fundamental, é 

aplicável ao inquérito policial. 

d) À luz da jurisprudência do STF, o advogado tem o direito 

de ter acesso a qualquer atividade da investigação criminal. 

e) O contraditório é um direito fundamental aplicável 

também ao inquérito policial. 

 

45. É INCORRETO afirmar que é característica do sistema 

processual brasileiro: 

a) Iniciativa privativa do MP para a propositura da ação 

penal pública e, como exceção, pelo ofendido ou seu 

representante, no caso de ação penal privada subsidiária da 

pública. 

b) Necessidade de justa causa para a deflagração da ação 

penal, decorrente da tutela constitucional da dignidade da 

pessoa humana, sendo a sua falta atacável por habeas 

corpus. 

c) Juiz natural. 

d) Distinção das figuras do órgão acusador, julgador, da 

defesa e do órgão responsável pela colheita da prova no 

procedimento preliminar. 

e) Fase preparatória com inquérito conduzido, 

coordenadamente, pelo MP e pela Polícia, iniciando-se a 

ação penal, sempre pública, após essa etapa. 
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46. São princípios constitucionais do processo penal: 

a) presunção de inocência, contraditório e verdade real. 

b) devido processo, ampla defesa, verdade real e 

dispositivo. 

c) juiz natural, presunção de inocência, ampla defesa e 

contraditório. 

d) devido processo, presunção de inocência, ampla defesa, 

contraditório e verdade real. 

e) devido processo, presunção de inocência, ampla defesa, 

contraditório e dispositivo. 

 

47. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 

correta. 

I. Doutrinariamente, a possibilidade de intervenção corporal 

coercitiva para colheita de material genético tem sua 

constitucionalidade contestada em razão do princípio 

nemo tenetur se detegere, que garante ao indiciado ou 

acusado o direito a não produzir prova contra si mesmo.  

II. Para o STF, adotando-se a técnica de ponderação de 

interesse, a depender da gravidade do fato objeto de 

investigação, é lícito submeter o indiciado ou réu, 

coercitivamente, a exame grafotécnico e perícia para 

confronto vocal.  

III. A legislação pátria prevê a possibilidade de coleta de 

material biológico para obtenção de perfil genético 

destinado à identificação criminal, quando imprescindível à 

investigação criminal.  

Somente está(ão) correta(s): 

a) I 

b) II e III. 

c) II. 

d) III. 

e) I e III. 

 

48. Sobre o princípio da reserva de jurisdição, assinale a 

alternativa correta. 

a) A autoridade policial pode ordenar buscas domiciliares 

uma vez que não se adotou, em nosso ordenamento, a 

cláusula de reserva de jurisdição. 

b) Segundo o princípio da reserva de jurisdição, sobre 

determinados temas, a autoridade judiciária tem o 

monopólio da última palavra. 

c) Vigora em nosso ordenamento a cláusula de reserva de 

jurisdição, de forma que a interceptação telefônica, as 

buscas domiciliares e a prisão só podem ser determinados 

pela autoridade judiciária. 

d) Excepcionalmente, as CPIs, por possuírem poderes de 

investigação típicos da autoridade judiciária, podem 

ordenar buscas domiciliares. 

e) A ordem constitucional brasileira não adotou o princípio 

da reserva de jurisdição. 

 

49. Os investigados no inquérito policial têm como 

garantias:  

I. A obtenção de certidões em repartições públicas, para 

defesa de direitos e esclarecimento de situações de 

interesse pessoal, mediante pagamento de taxa.  

II. O direito a defesa técnica, que é o acompanhamento do 

ato do interrogatório por um profissional do direito.  

III. A vedação da obtenção de provas por meios ilícitos.  

IV. O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, mediante 

pagamento de taxa.  

Assinale a opção que contempla as assertivas corretas. 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e III, apenas. 

c) II, e III, apenas. 

d) III e IV, apenas. 

e) I e IV, apenas. 

 

50. O Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar quando o agente for: 

a) maior de 70 anos. 

b) debilitado por doença infectocontagiosa. 

c) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor 

de 8 (oito) anos de idade ou com deficiência. 

d) gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou 

sendo esta de alto risco. 

e) mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

51. ANULADA. 

 

52. Assinale a única alternativa CORRETA, com base no 

Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina (Lei 6.218/83): 

a) A Polícia Militar, subordinada operacionalmente ao 

Secretário de Segurança e Informações, é uma instituição 

permanente, organizada com base na hierarquia e 

disciplina, destinada à manutenção da ordem pública, na 

área do Estado, sendo considerada força auxiliar, Reserva 

das Forças Armadas. 

b) O serviço policial-militar consiste no exercício de 

atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos 

os encargos previstos na legislação específica, relacionados 

com a manutenção da ordem pública. 

c) A condição jurídica dos militares em geral é definida 

pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis 

por este Estatuto e pela legislação que lhes outorgam 

direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e 

obrigações. 

d) O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, aos 

policiais-militares da reserva remunerada, exceto aos 

capelães policiais-militares. 

e) Os policiais-militares, nos crimes militares definidos em 

Lei, serão processados e julgados pela Justiça Militar 

Estadual, constituída em primeira instância pelos conselhos 

de Disciplina e, em segunda, pelo próprio Tribunal de 

Justiça do Estado.  

 

53. Segundo previsto expressamente na Lei 6.218/83 

(Estatuto), considere as assertivas abaixo: 

I – Cabe ao policial-militar a responsabilidade integral pelas 

decisões que tomar. 

II – No cumprimento de ordem recebida o executante não 

responde pelas omissões. 

III – Às praças especiais cabe a rigorosa observância das 

prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, 

exigindo-se-lhes parcial dedicação ao estudo. 

IV – Os Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam 

as atividades dos oficiais. 
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V - Os cabos e soldados são excepcionalmente elementos 

de execução. 

Assinale a letra que corresponde, corretamente, a 

sequência de verdadeiras ou falsas: 

a) I – Verdadeira, II – Verdadeira, III – Verdadeira, IV – 

Verdadeira, V - Falsa. 

b) I – Verdadeira, II – Verdadeira, III – Falsa, IV – Verdadeira, 

V - Falsa. 

c) I – Verdadeira, II – Verdadeira, III – Falsa, IV – Falsa, V - 

Verdadeira. 

d) I – Falsa, II – Falsa, III – Falsa, IV – Falsa, V - Verdadeira. 

e) I – Verdadeira, II – Falsa, III – Falsa, IV – Verdadeira, V - 

Falsa. 

 

54. De acordo com o Estatuto (Lei no 6.218/83), assinale a 

alternativa INCORRETA, no tocante aos compromissos 

previstos: 

a) Ao ser promovido ao primeiro posto, o Oficial PM, em 

solenidade especialmente programada prestará 

compromisso nos seguintes termos: “Perante a Bandeira do 

Brasil e pela minha Honra prometo cumprir os deveres de 

Oficial da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e 

dedicar-me inteiramente ao seu serviço”. 

b) Ao ser promovido à 3o Sargento, a praça em solenidade 

especialmente programada, prestará compromisso nos 

seguintes termos: “Perante a Bandeira do Brasil e pela 

minha honra prometo cumprir os deveres de Sargento da 

Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dedicar-me 

inteiramente ao seu serviço”. 

c) O compromisso do Aspirante-a-Oficial PM, prestado em 

solenidade policial-militar especialmente programada, 

obedecerá aos seguintes dizeres: “Ao ser declarado 

Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar, assumo o 

compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das 

autoridades a que estiver subordinado e de dedicar-me 

inteiramente ao serviço policial-militar, à manutenção da 

ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com 

o risco da própria vida”. 

d) Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Santa 

Catarina, prometo regular a minha conduta pelos preceitos 

da moral, cumprir facultativamente as ordens das 

autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me 

inteiramente ao serviço policial-militar, à manutenção da 

ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com 

o risco da própria vida. 

e) Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Santa 

Catarina, prometo regular a minha conduta pelos preceitos 

da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades 

a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao 

serviço policial-militar, à manutenção da ordem pública e à 

segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria 

vida. 

 

55. De acordo com o expressamente previsto na LC no 

587/2013, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) São vedadas tatuagens, pinturas ou marcas que 

representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias 

contrárias às instituições democráticas ou que incitem à 

violência ou qualquer forma de preconceito ou 

discriminação. 

b) A abertura de vagas para ingresso nas instituições 

militares do Estado de Santa Catarina dependerá de 

autorização prévia do Chefe do Poder Executivo. 

c) O edital de concurso público elaborado pela respectiva 

instituição militar definirá, dentre as vagas autorizadas, a 

quantidade para ingresso por certame, garantindo 

Percentual de 10% (dez por cento) de vagas para o sexo 

feminino. 

d) O ingresso no estado efetivo para o sexo feminino será, 

dentre as vagas autorizadas, no mínimo, de 10% (dez por 

cento) para os Quadros de Oficiais e de 10% (dez por 

cento) para os Quadros de Praças das respectivas 

instituições militares. 

e) As vagas serão distribuídas nas instituições militares 

conforme o estabelecido no edital de concurso público. 

 

56. De acordo com o RDPMSC (Decreto no 12.112/80), “O 

comportamento policial-militar das praças deve ser 

classificado em...”, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Excelente - quando no período de oito (8) anos de 

efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição 

disciplinar. 

b) Mau - quando no período de um (1) ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com mais de duas prisões. 

c) Ótimo - quando no período de quatro (4) anos de 

efetivo serviço, tenha sido punida com até uma detenção. 

d) Insuficiente - quando no período de um (1) ano de 

efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões. 

e) Bom -quando no período de dois (2) anos de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões. 

 

57. 122.De acordo com o RDPMSC (Decreto no 12.112/80), 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A civilidade é parte da Educação Policial-Militar e como 

tal de interesse vital para a disciplina consciente. Importa 

ao superior tratar os subordinados, em geral, e os recrutas 

em particular, com urbanidade e justiça, interessando-se 

pelos seus problemas. Em contrapartida, o subordinado é 

obrigado a todas as provas de respeito e deferência para 

com seus superiores, de conformidade com os 

regulamentos  Policiais-militares. 

b) As demonstrações de camaradagem, cortesia e 

consideração, obrigatórias entre os policiais-militares, não 

devem ser dispensadas aos militares das Forças Armadas e 

aos policiais-militares de outras Corporações. 

c) A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em 

níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas e 

das Forças Auxiliares, por postos e graduações. 

d) Para efeito deste Regulamento, todas as Organizações 

Policiais-Militares, tais como: Quartel do Comando-Geral, 

Comandos de Policiamento, Diretorias, Estabelecimentos, 

Repartições, Escolas, Campos de Instrução, Centros de 

Formação e Aperfeiçoamento, Unidades Operacionais e 

outras, inclusive as de bombeiros, serão denominadas de 

"OPM". 

e) A disciplina policial-militar é a rigorosa observância e o 

acatamento integral das leis, regulamentos, normas e 

disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do 

dever por parte de todos e de cada um dos componentes 

do organismo policial-militar.  
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58. De acordo com o expressamente previsto no 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA (RDPMSC) aprovado através 

do Decreto no 12.112/1980, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) A autoridade, a que a parte disciplinar é dirigida, deve 

dar a solução no prazo máximo de oito dias consecutivos, 

ouvindo, sempre que possível, o transgressor e, se julgar 

necessário as pessoas envolvidas, obedecidas as demais 

prescrições regulamentares. Na impossibilidade de 

solucioná-la neste prazo, o seu motivo deverá ser 

necessariamente publicado em boletim e neste caso, o 

prazo poderá ser prorrogado até 30 dias.  

b) A punição disciplinar objetiva o fortalecimento da 

disciplina. 

c) Transgressão disciplinar é qualquer violação dos 

princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais-

militares na sua manifestação elementar e simples e 

qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos 

estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, 

desde que não constituam crime. 

d) No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militares 

(FA) e policiais-militares, a autoridade policial-militar 

competente deverá tomar as medidas disciplinares 

eferentes aos elementos a ela subordinados, informando o 

escalão superior sobre a ocorrência, as medidas, tomadas e 

o que foi por ela apurado, dando ciência também do fato 

ao Comandante Militar interessado. 

e) A autoridade que receber a parte, não sendo 

competente para solucioná-la, deve encaminhá-Ia a seu 

superior imediato. 
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