SIMULADO

Duração da prova – 5 horas
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas e Folha de
Resposta.

TEMPO

O candidato só poderá retirar-se deﬁnitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma)
hora, contada do seu efetivo início, sem direito a levar o Caderno de Questões
O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala após
transcorridas 4 (quatro) horas de realização da prova.
Ao ﬁnal da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último
candidato termine sua prova, devendo todos ao ﬁnal assinarem a Ata de Fiscalização, atestando a
idoneidade da ﬁscalização da prova. Após as assinaturas, os três candidatos poderão se retirar do
local de prova juntos.

Este Caderno de Questões contém 58 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco opções A, B,
C, D, E e 01 Redação.

PROVA

Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão de Respostas, além da Folha de
Resposta para a Redação, sendo que estes dois últimos não poderão ser rasurados, amassados ou
manchados.
A Folha de Resposta para a Redação será despersonalizada pelo candidato, o qual deverá destacar dela
o canhoto contendo os seus dados cadastrais. A Folha da Redação será o único documento válido para
correção, devendo ser redigida com no mínimo 20 (vinte) linhas, e, no máximo, 30 (trinta) linhas, e além
disso deverá possuir título.

NÃO PERMITIDO



Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas no local de
realização das mesmas. Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local,
não podendo ﬁcar no local com a alegação de aguardar outro candidato ou acompanhante, não
sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.



Não é permitido qualquer tipo de anotação e/ou utilização de papel ou similar, além do
Caderno de Questões, do Cartão de Respostas e Folha de Resposta.

( ) Todos os pronomes do texto referem-se à primeira
pessoa do discurso.

LÍNGUA PORTUGUESA

( ) Se depois da palavra ―mas‖ (terceiro verso do poema)
estivesse a palavra ―não‖, necessariamente haveria uma
ênclise do pronome oblíquo ―me‖.

1) Leia o texto.
Falai baixo, se falais de amor.
A frase é um conselho do célebre dramaturgo e poeta
inglês William Shakespeare (1564-1616) que se casou aos
19 anos, abandonou o lar e passou a dedicar-se ao teatro.
Alguns dizem que ele nunca existiu, sendo uma invenção
histórica sobre a qual muitos estão de acordo. A existência
de sua obra, porém, é fácil de ser comprovada em muitos
lugares do mundo, em diversas línguas e vários palcos,
onde vem sendo encenada há quatro séculos. Suas peças
apresentam uma variedade impressionante de personagens
e temas, com destaque para o amor e a política, quase
sempre entrelaçados.
Deonísio da Silva. A vida íntima das frases
Considere as afirmativas abaixo feitas com base no texto.
1. O título do texto é uma ordem, para isso o autor usa o
modo subjuntivo.
2. A pessoa em que estão conjugados os verbos do título é
a segunda do plural.
3. Se os verbos do título estivessem na segunda pessoa do
singular, a frase seria assim escrita: ―Fale baixo, se falares de
amor‖.
4. As palavras ―célebre‖ e ―impressionante‖, no texto, são
classificadas morfologicamente como adjetivos.
5. A palavra sublinhada no texto é uma conjunção
adversativa e está entre vírgulas, pois está deslocada.

( ) As palavras: ―acrofobia‖, ―agorafobia‖, ―claustrofobia‖
expressam medo de lugares abertos, noite e lugares altos,
respectivamente.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de
cima para baixo.
a) V • V • V • F • F
b) V • V • F • F • F
c) F • V • V • F • V
d) F • F • V • V • V
e) F • F • F • V • V

3. Leia a anedota.
No restaurante…
— Garçom! Eu quero uma dúzia de erros ortográficos, por
favor.
— Nós não servimos isso, senhor.
— Ora, mas o cardápio está cheio deles!
Gabriel Barazal
Assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a) A frase: ―Quero falar consigo, garçom!‖ apresenta correto
emprego do pronome oblíquo.

a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.

b) A frase: ―O jovem portou-se com descrição e boas
maneiras‖ está correta.

b) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.

c) A vírgula usada na terceira linha do texto é obrigatória.
Ela separa um aposto.

c) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5

d) As palavras ―pretencioso, reinvindicação, obscecado,
obcessão e paralização‖ estão corretas de acordo com a
ortografia da norma culta.

2. Leia o poema.

e) Em: ―Eu ratifico o evento beneficente que haverá neste
fim de semana‖ não há desvios ortográficos.

Eu sofro de mimfobia
Tenho medo de mim mesmo
Mas me enfrento todo dia.

4. Assinale a alternativa que apresenta a frase correta, de
acordo com a norma culta.

Millôr Fernandes

a) A polícia interviu a tempo de evitar o assalto.

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

b) Se você o vir, peça-lhe, por favor, que intervenha para
apressar o processo.

( ) O autor do texto criou um neologismo, com o radical
―fobia‖ que significa aversão ou medo por algo ou alguma
coisa. Outro exemplo é ―xenofobia‖ que significa aversão
por pessoas ou coisas estrangeiras.

c) É pouco provável que essa situação satisfaz a todos.

( ) A palavra sublinhada no texto revela o sexo de seu
autor. Poderia ser trocada por ―mesma‖ caso o sexo fosse
feminino.

d) Discutiram
movimento.

as

questões

políticas-partidárias

do

e) Remetemos à Vossa Senhoria o resultado da pesquisa
que nos encomendou.
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5. Assinale a alternativa correta.

d) São corretas apenas as frases 1 e 3.

a) Os acentos diferenciais foram abolidos na nova
ortografia. Assim, está correta, quanto à acentuação, a
seguinte frase: ―Ontem o homem pode avaliar sua atitude,
hoje não pode mais‖.

e) São corretas apenas as frases 2 e 3.

b) A frase: ―O homem indignado interviu na algazarra‖
apresenta um erro gramatical.
c) A acentuação está correta em: Os vivos intervém na
situação, mas são os mortos que detém a prerrogativa do
julgamento.
d) Está correta quanto à regência verbal a seguinte frase:
―Os vivos implicavam com sua atitude, mas não lhe
avisavam sobre sua possibilidade de recuperar a ofensa
proferida‖.
e) Temos correta colocação pronominal em: ―Aquele senhor
disse: - Não cabe-me afirmar se conceder-te-ia o que me
pediste. Por outro lado, incumbi-me de informá-lo sobre
isso, meu jovem.

9. Assinale a alternativa que apresenta o emprego correto
do pronome, de acordo com a norma culta.
a) Não esqueças-te de mim.
b) Espero que alguém compreenda-me.
c) Decida: vá de uma vez por todas ou se acalme.
d) Se cuidares-te mais, teus problemas diminuirão.
e) Tudo passou-se em menos de cinco minutos.

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras sejam
femininas.
a) anos • mundo • países
b) lixo • depósito • energia
c) fogão • geladeira • champanhe

6. Assinale a alternativa correta se observada a norma culta.
a) Vende-se passados inglórios a preço de banana.

d) venda • computador • seções
e) reciclagem • seleção • area

b) Vossas Senhorias pedistes silêncio? Façamos, pois!
c) Os vivos referem-se a morte à distância, como se ela
nunca fosse chegar.
d) Bateu duas horas no relógio da matriz e o homem voltou
para casa.
e) A maioria dos candidatos acertou aquela questão de
português.

7. Em conformidade com a Língua Portuguesa vigente,
assinale a alternativa em que todos os vocábulos devem ser
acentuados.

INFORMÁTICA
11. O serviço de armazenamento em nuvem disponível e
integrado ao sistema operacional MS Windows 8.1 e 10 é o:
a) Control.

b) Defender.

d) Hijacker.

e) Onedrive.

c)DesktopTwo.

b) elegancia • taximetro • cirurgicamente • heroico

12. Ao se ligar uma máquina com MS Windows 7, 8 ou 10,
antes de se operar efetivamente sobre esse sistema
operacional (SO), ocorre um processo de inicialização que
carrega o SO da memória de massa para a memória de
trabalho. Esse processo é denominado:

c) elegante • taximetro • cirurgia • heroico

a) SWAP.

b) BOOT.

d) elegantissimo • taximetro • cirurgico • heroico

d) REGEDIT.

e) CACHE.

a) elegancia • taxi • cirurgico • heroi

c) ROM.

e) elegantissimo • taxi • cirurgico • heroico

8. Analise as frases abaixo quanto ao uso da crase.

13. No sistema operacional MS Windows 10 e com base na
imagem abaixo que ilustra parte da sua Barra de Tarefas.

1. Às vezes, eles saíam andando à toa.
2. O importante é ficar frente à frente com a verdade.
3. Após o espetáculo, todos foram à sala, para assistir à
chegada dos atores.

as teclas de atalho para abrir o Excel são:
a)

+E.

Assinale a alternativa que indica todas as frases corretas.

b)

+TAB (três vezes) em seguida ENTER.

a) É correta apenas a frase 1.

c)

+T e em seguida ENTER.

d)

+3

b) É correta apenas a frase 2.
c) É correta apenas a frase 3.
4
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e)

+T+E

RACIOCÍNIO LÓGICO

14. No Windows Explorer (ou Explorador de Arquivos), a
ação padrão associada ao duplo-clique no botão esquerdo
do mouse sobre uma pasta ou arquivo é:
a) selecionar.

b) copiar.

d) abrir.

e) arrastar.

c) colar.

19. 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

15. A repartição administrativa que se usa para separar ou
agrupar os arquivos, para facilitar a organização deles
dentro do local de armazenamento para leitura no
computador é chamada:
a) Janela.

b) Atalho.

d) Pasta.

e) Arquivo.

M: Praia do Meio.
A quantidade de turistas capixabas, desse grupo, foi
registrada, por praia, na tabela a seguir:

c) Área de Trabalho.

16. Suponha que se esteja editando um texto usando o MS
Word 2019. Com qual extensão (tipo de arquivo) ele deve
ser salvo para que o texto resultante NÃO TENHA
FORMATAÇÃO?
a) HTM

b) PDF

d) RTF

e) XML

De acordo com a tabela anterior, o número de turistas
capixabas que visitaram exatamente duas praias, foi de:

c) TXT

a) 75

b) 30

d) 60

e) 45

c) 55

17. Considere uma planilha em edição no MS Excel,
conforme ilustração abaixo.
20. Se a cantora Alcione é maranhense, então ela é
nordestina com muito orgulho, portanto:
a) Se a cantora Alcione não é maranhense, então ela é
nordestina com muito orgulho.
b) Se a cantora Alcione é nordestina com muito orgulho,
então ela é maranhense.
c) Se a cantora Alcione é maranhense, então ela não é
nordestina com muito orgulho.
Com base nos dados apresentados, qual o valor resultante
da fórmula abaixo, inserida em qualquer outra célula dessa
planilha.

d) Se a cantora Alcione é nordestina com muito orgulho,
então ela não é maranhense.
e) Se a cantora Alcione não é nordestina com muito
orgulho, então ela não é maranhense.

=CONT.NÚM(A1:A9)+MÉDIA(B1:B9)
a) 4

b) 8

d) 20

e) 10

21. No carnaval 2016, no Maranhão, os foliões foram
entrevistados sobre dois tipos de danças e o resultado foi
registrado na tabela a seguir:

c) 9

18. Memória são todos os dispositivos que permitem a um
computador
guardar
dados,
temporária
ou
permanentemente. Acerca dos tipos de memória de
computador, é um exemplo de memória PRIMÁRIA:
a) Disco óptico.

b) Disco rígido.

d) DVD.

e) RAM.

c) Pendrive.

De acordo com a tabela, o percentual de foliões que
optaram pelos dois tipos de dança foi:
a) 14%.

b) 12%.

d) 20%.

e) 8%.

c) 4%.
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22. Dois irmão foram comprar aparelhos de celular juntos,
um para cada. Ao anotarem seus novos números, eles
representaram os números como dois conjuntos A e B,
dados a seguir.

B = {0, 1, 5, 9, 7, 6, 3}
Qual das alternativas representa o conjunto A – B
corretamente?

d) {0, 3, 5, 7, 8, 9}.

b) {2, 4, 8}.

a) o beneficiário não está acima do peso e ele é sedentário.
b) se o beneficiário não estiver acima do peso, ele é
sedentário.

A = {0, 3, 4, 9, 8, 7, 5, 2}

a) {1, 6}.

26. A negação de afirmação condicional ―Se o beneficiário
estiver acima do peso, ele é sedentário" é:

c) {0, 3, 5, 7, 9}.
e) {0, 3, 5, 7, 9}.

c) o beneficiário não está acima do peso e ele não é
sedentário.
d) o beneficiário está acima do peso e ele não é sedentário.
e) se o beneficiário estiver acima do peso, ele não é
sedentário.

23. A afirmação ―não é verdade que, se Fátima é paraense,
então Robson é carioca" é logicamente equivalente à
afirmação:
a) não é verdade que "Fátima é paraense ou Robson não é
carioca‖.
b) é verdade que ―Fátiima é paraense e Robson é carioca".
c) não é verdade que ―Fátima não é paraense ou Robson
não é carioca".
d) não e verdade que ―Fátima não é paraense ou Robson é
carioca‖.
e) é verdade que ―Fátima é paraense ou Robson é carioca".
24. Sabe-se que Juvenal estar de folga é condição
necessária para Matheus trabalhar e condição suficiente
para Danilo treinar com Carlos. Sabe-se, também, que
Danilo treinar com Carlos é condição necessária e suficiente
para Leonardo treinar com Leandro. Assim, quando
Leonardo não treina com Leandro:
a) Juvenal não está de folga, e Matheus trabalha, e Danilo
treina com Carlos.
b) Juvenal está de folga, e Matheus não trabalha, e Danilo
treina com Carlos.
c) Juvenal não esta de folga, e Matheus trabalha, e Danilo
não treina com Carlos.
d) Juvenal está de folga, e Matheus trabalha, e Danilo não
treina com Carlos.
e) Juvenal não está de folga, e Matheus não trabalha, e
Danilo não treina com Carlos.
25. Se Felipe é nadador, então Aline não é maratonista. Ou
Aline é maratonista, ou Gustavo é tenista. Se Paulo não é
jogador de futebol, então Felipe é nadador. Ora nem
Gustavo é tenista nem Inácio é judoca. Logo:
a) Se Aline é maratonista. Felipe é nadador.
b) Paulo não é jogador de futebol e Aline é maratonista.
c) Paulo é jogador de futebol e Aline é maratonista.
d) Gustavo é tenista ou Felipe é nadador.
e) Paulo é jogador de futebol e Felipe é nadador.

NOÇÕES DE 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.
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29. Nos termos estritos da Constituição Federal, são
brasileiros natos os

32. Conforme o STF, no que se refere às carreiras de
segurança pública, o exercício do direito de greve é

a) estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na
República Federativa do Brasil há mais de vinte e cinco
anos ininterruptos.

a) vedado aos policiais civis e a todos os servidores
públicos que atuem diretamente na área de segurança
pública.

b) nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de
pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu
país.

b) permitido aos servidores públicos civis e aos militares.

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.

30. 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.

c) permitido apenas aos policiais civis, salvo em caso de
estado de sítio e estado de defesa.
d) permitido apenas aos policiais civis que atuem
diretamente na área de segurança pública.
e) vedado aos policiais civis, salvo se essa atividade for
suprida por órgão da iniciativa privada.

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

31. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
a) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia
Ferroviária Federal e Polícias Civis, tão somente.
b) somente pela Polícia Federal, Polícias Civis e Polícias
Militares.
c) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis,
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, tão
somente.
d) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia
Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos
de Bombeiros Militares e Ministério Público.
e) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia
Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos
de Bombeiros Militares, tão somente.

e) a GUARDA MUNICIPAL

NOÇÕES DE DIREITO PENAL
35. O princípio da insignificância, consagrado nos tribunais
superiores, trabalha com a ideia de que não se afigura
proporcional a aplicação da lei penal a lesões de diminuta
importância a bens jurídicos protegidos penalmente. Em
relação a estrutura do delito, referido princípio está
atrelado a análise da:

a) tipicidade

b) culpabilidade

c) antijuridicidade

d) punibilidade

e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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36. O Juiz, ao verificar que há conflito de leis no tempo:
a) poderá promover a combinação de ambas as leis, caso
se afigurar benéfico ao réu;
b) Deverá aplicar a nova lei de forma retroativa caso seus
dispositivos sejam favoráveis ao réu.
c) Deverá sempre aplicar a lei anterior, tendo em vista a
regra do tempus regit actum
d) Deverá aplicar a nova lei, mesmo que mais gravosa ao
réu, nos casos de crimes permanentes desde que ao tempo
de sua entrada em vigor já tenha cessado a permanência
delitiva.
e) Deverá aplicar a nova lei, incondicionalmente.

37. O Presidente da República, em viagem oficial
internacional teve vários objetos pessoais subtraídos, fato
que só foi conhecido quando de seu retorno ao Brasil.
Nessa hipótese, quanto ao ilícito praticado:
a) Aplica-se a lei penal Brasileira, incondicionalmente

c) Lesão corporal de natureza grave ou gravíssima em face
de Delegado de Polícia em razão de sua função é
considerado crime hediondo.
d) É considerado delito de menor potencial ofensivo a lesão
corporal leve praticada no contexto de violência doméstica.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

40. Acerca do delito de furto, assinale a resposta correta:
a) É típica a conduta definida como furto de uso
b) considera-se hediondo o furto de substancias explosivas
que causem perigo comum.
c) Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa
furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar
somente a pena de multa.
D) O furto de grande vulto constitui-se como causa de
aumento de pena.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

b) Aplica-se a lei penal Brasileira, caso o autor do ilícito não
tenha nacionalidade do país em que o delito foi praticado;
c) Aplica-se, como regra, a lei penal do País em que o delito
foi praticado;
d) Aplica-se a lei Brasileira, ainda que o autor do ilícito
tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

41. Em relação aos delitos patrimoniais, assinale a resposta
correta:
a) Há roubo impróprio ou roubo por aproximação na
hipótese em que o agente subtrai bens da vítima após
reduzir-lhe à impossibilidade de resistência;
b) Considera-se como delito hediondo o roubo em todas
as modalidades majoradas.

38. Quanto ao delito de homicídio, assinale a resposta
correta:

c) Aplica-se em dobro a pena do delito de roubo praticado
com emprego de arma de fogo de uso restrito.

a) A qualificadora do motivo torpe é de natureza subjetiva,
porquanto pode se alinhar à qualificadora do feminicídio.

d) De acordo com entendimento atual do STJ, o roubo,
mesmo que praticado com emprego de arma de
brinquedo, terá sua pena majorada, notadamente em face
do desconhecimento da vítima quanto a lesividade do
objeto empregado.

b) Em ocorrendo morte de vítima mulher, estar-se-á diante
de feminicídio em todas as hipóteses.
c) Homicídio em face de policial será considerado delito
hediondo, ainda que a vítima não faleça em razão da
função ou durante o exercício dela;

e) O momento consumativo, tanto no delito de extorsão,
quanto no delito de roubo ocorre com a obtenção da
vantagem econômica indevida

d) Todas as formas de homicídio são consideradas
hediondas
e) Perfeitamente cabível o chamado homicídio híbrido em
relação a todas as qualificadoras previstas no delito de
homicídio.

39. Em relação ao delito de lesões corporais, assinale a
resposta correta:
a) Será pública incondicionada ação penal relacionada ao
crime de lesões corporais, quer sejam elas leves, graves ou
gravíssimas
b) A lesão corporal que resulte na perda de um dos braços
da vítima, deve ser considerada gravíssima, nos termos do
art. 129, §2 do CP.

42. Acerca dos crimes contra a administração pública,
assinale a resposta correta:
a) Há infração penal de comunicação falsa de crime na
hipótese em que o agente imputa a outrem a prática
delitiva mesmo o sabendo inocente.
b) Exige-se, como elemento normativo dos tipos penais de
denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime, a
indicação de pessoa certa e determinada.
c) Nas formas de peculato, caso o agente repare o dano
causado pelo delito, caso possível, haverá isenção de pena
se tal ocorrer antes da sentença
d) Pune-se a conduta de oferecer dinheiro a testemunha
para que esta promova afirmação falsa. Porém, não há
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crime se esta, diante do suborno, permaneça silente quanto
a fatos que são de seu conhecimento.
e) O oferecimento de vantagem a funcionário público após
a prática de determinado ato, sem prévia oferta, não
constitui crime, Todavia, a aceitação por parte do
funcionário, nesta hipótese, caracteriza infração penal.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
43. São princípios constitucionais expressos no processo
penal:
a)
b)
c)
d)
e)

Intervenção mínima e lesividade.
Presunção de inocência e lesividade.
Presunção de inocência e ampla defesa.
Duplo grau de jurisdição e contraditório.
Intervenção mínima e ofensividade.

44. Julgue a alternativa correta referente as características
do inquérito policial:
a)
b)
c)
d)
e)

Discricionário,
sigiloso,
procedimento
judicial,
dispensável.
Vinculado, sigiloso, administrativo, indispensável.
Discricionário, dispensável, escrito, inquisitivo.
Vinculado,
procedimento
administrativo,
indispensável.
Discricionário, público, dispensável, escrito.

45. Julgue a alternativa correta referente aos prazos do
inquérito policial de acordo com o CPP e a lei 13. 964/2019,
o denominado Pacote Anticrime‖:
a) inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o
indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso
preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir
do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo
de 40 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem
ela.
b) Em nenhuma hipótese o prazo do inquérito policial
poderá ser prorrogado, pois trata-se de matéria
concernente à liberdade do acusado ou indiciado, direito
este fundamental consagrado na Constituição Federal de
1988.
c) prazo final do inquérito policial está regulado no art. 10
do CPP, portanto, as legislações especiais a exemplo do
tráfico de drogas deve observar os mesmos prazos legais.
d) De acordo com a lei 13.964/2019, denominada de
Pacote Anticrime, no caso de réu preso, o prazo final pra
conclusão do inquérito policial será de 10 dias, podendo
ser prorrogado por mais 15 dias.

46. Julgue a questão no tocante à instauração do inquérito
policial e o tipo de ação penal:
IPoderá ser iniciado de ofício pelo delegado de
polícia nos crimes de ação penal pública incondicionada.

IIPoderá ser iniciado de ofício pelo delegado de
polícia nos crimes de ação penal privada.
IIIPoderá ser iniciado de ofício pelo delegado de
polícia nos crimes de ação penal pública condicionada a
representação do ofendido.
IVO inquérito policial nos crimes e quem a ação
penal depender de representação, não poderá sem ela ser
iniciado pelo delegado de polícia.
a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação I e II estão falsas.
c) Somente a afirmação I, II e III estão corretas.
d) Somente a afirmação I e IV estão corretas.
e) Todas as afirmações estão falsas.
47. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado
ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa
em sede de ação penal privada:
a) Extingue-se, assim como a punibilidade.
b) Extingue-se, mas a ação penal pode ser instaurada por
denúncia do Ministério Público.
c) Passa ao descendente, apenas.
d) Passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
e) Pode ser exercido por procurador com poderes
especiais.
48. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito
policial, se com a representação forem oferecidos
elementos que o habilitem a promover a ação penal, e,
neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de:
a) 5 dias réu preso, 15 dias réu solto.
b) 10 dias réu preso, 15 dias réu solto
c) 15 dias réu preso e réu solto.
d) 30 dias réu preso e réu solto.
e) 5 dias réu preso, 10 dias réu solto.
49. Com relação as provas e o processo penal, marque a
alternativa correta:
a)
Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, podendo supri-lo a confissão do acusado.
b)
Inexiste o sistema da íntima convicção do julgador
na valoração das provas, em respeito ao princípio
constitucional da motivação das decisões.
c)
Vige, no Processo Penal brasileiro, o sistema
tarifado de provas, havendo hierarquia entre as provas
produzidas e apresentadas ao processo penal.
d)
O juiz poderá fundamentar sentença condenatória
em elementos de prova ilícitos colhidos durante o inquérito
policial, desde que corroborados por outras provas.
e)
Há prioridade na realização do exame de corpo de
delito quando o crime envolver violência doméstica e
familiar contra mulher.
50. A lei 13.964/2019 denominada de Pacote Anticrime‖
inovou no ordenamento jurídico brasileiro, julgue abaixo o
item incorreto:
a)
O juiz poderá de ofício decretar a prisão
preventiva no curso do processo penal, caso o réu
preencha os requisitos estabelecidos no CPP.
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b)
Inovou ao inserir a cadeia de custódia que é o
conjunto de todos os procedimentos utilizados para
manter e documentar a história cronológica do vestígio
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear
sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
c)
Em qualquer fase da investigação policial ou do
processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo
juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante
ou do assistente, ou por representação da autoridade
policial.
d)
A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
e)
A prisão preventiva em nenhum caso será
decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos
autos ter o agente praticado o fato previsto com uma causa
de excludente da ilicitude.
LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL
51. Considerando a previsto no Estatuto da Polícia Militar
de Santa Catarina Lei nº 6.218/83, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) De acordo com o Estatuto da Polícia Militar de Santa
Catarina o licenciamento do serviço ativo, aplicado
somente às praças, se efetua de duas formas: a pedido ou
―ex-offício‖.
b) O licenciamento a pedido poderá ser concedido à praça
em qualquer dos períodos em que estiver servindo.
c) O licenciamento poderá ser suspenso na vigência do
Estado de guerra, Estado de emergência, calamidade
pública, perturbação da ordem interna, Estado de sítio ou
em caso de mobilização.
d) O licenciamento ―ex-offício‖ será feito na forma da
legislação
vigente,
dentre
outras
formas,
por
inadaptabilidade funcional, quando durante o período de
formação o policial militar revelar inaptidão para a carreira
policial militar em razão de conduta incompatível, que não
implique no licenciamento a bem da disciplina ou por falta
de interesse e aproveitamento mínimo previsto para as
matérias curriculares, respeitada a regulamentação
específica.
e) A praça sem estabilidade poderá ser licenciada
―exoffício‖ por conveniência do serviço quando, durante ou
logo após o período de formação, não demonstrar
interesse, habilidade profissional ou comportamento
compatível com a atividade policial militar que,
necessariamente, não implique em sanções de caráter
disciplinar.

52. São deveres policiais militares, entre outros:
I. Dedicação integral ao serviço policial-militar e fidelidade
à instituição a que pertence, exceto se houver risco da
própria vida.
II. Culto aos símbolos nacionais e religiosos.
III. Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens.
IV. Sempre que possível, tratar o subordinado dignamente
e com urbanidade.
a) I, II e IV estão corretas.
b) I, II e IV estão incorretas.
c) I, II e III estão incorretas.
d) II, III e IV estão corretas.
e) Todas estão incorretas

53. Assinale a alternativa correta de acordo com o estatuto
da pmsc e o rdpmsc:
a) A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada ex
officio ao aspirante a oficial e à praça com estabilidade
assegurada, de acordo com o prescrito no Estatuto dos
Policiais Militares.
b) Compete à autoridade que aplicar a primeira punição de
prisão à praça, sempre confinar o punido, tendo em vista os
altos interesses da ação educativa da coletividade e a
elevação do moral da tropa.
c) Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a
punição, o oficial ou aspirante a oficial pode ter sua
residência como local de cumprimento da prisão, quando
esta for superior a 48 horas.
d) Os presos disciplinares devem ficar detidos juntamente
com os presos à disposição da justiça.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

54. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa
Catarina descreve Hierarquia e Disciplina, estabelecendo
que a autoridade e a responsabilidade cresçam com o grau
hierárquico. Sobre este assunto, aponte abaixo a única
alternativa falsa:
a) A hierarquia policial-militar é a ordenação da autoridade
em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. A
ordenação se faz por postos ou graduações; e dentro de
um mesmo posto ou graduação; se faz pela antiguidade. O
respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de
acatamento à sequência de autoridade.
b) Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre
os policiais-militares de categorias diferentes e têm a
finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em
ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito
mútuo.
c) A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento
integral das leis, regulamentos, normas e disposições que
fundamentam o organismo policial-militar e coordenam
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seu funcionamento regular e harmônico traduzindo-se pelo
perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de
cada um dos componentes desse organismo.
d) A disciplina e o respeito á hierarquia devem ser
mantidos em todas as circunstâncias, entre policiaismilitares da ativa, da reserva e reformados.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

55. Sobre o cargo e a função do policial-militar, como
previsto na Lei Estadual de Santa Catarina, número
6.218/83 (Estatuto dos Policiais Militares), observe as
afirmações abaixo, e ao final responda:
I. Cargo policial-militar é aquele que pode ser exercido por
policial-militar em serviço ativo, inativo, da reserva ou
reformado.
II. A cada cargo policial-militar corresponde um conjunto
de atribuições, deveres e responsabilidade que se
constituem em obrigações do respectivo titular.
III. As obrigações inerentes ao cargo policial-militar devem
ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e
definidas em legislação ou regulamentos peculiares.
IV. Os cargos policiais-militares são providos com pessoal
que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico de
qualificação exigidos para o seu desempenho.
V. O provimento de cargo policial-militar se faz somente
por ato de nomeação.
VI. Dentro de uma mesma organização policial-militar, a
sequência de substituições para assumir cargo ou
responder por funções, bem como as normas, atribuições e
responsabilidades, relativas, são estabelecidas na legislação
peculiar, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas
para o cargo ou para o exercício da função.
VII. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade,
duração ou natureza não são catalogadas como posições
tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização ou
dispositivo legal são cumpridas como encargo,
incumbência, comissão, serviço ou atividade policial-militar
ou de natureza policial-militar, por decreto do Chefe do
Poder Executivo por prazo nunca superior a 24 meses.
Com base nas afirmações anteriores, aponte a única
alternativa correta.
a) Todas as afirmações estão corretas;
b) Somente estão corretas as afirmativas I, III, IV e VII;
c) Somente estão corretas as afirmativas II, VI e VII;
d) São falsas as afirmativas I, V e VII;
e) Todas as afirmações estão incorretas;

56. Com base na Lei Complementar Estadual número
587/2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das
instituições militares de Santa Catarina, aponte a única
afirmativa verdadeira:
a) O candidato será submetido ao exame de avaliação física
para comprovar se possui condicionamento físico mínimo
para o serviço militar, conforme regulamentação do
Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina.
b) O candidato será submetido ao exame de avaliação
psicológica a fim de comprovar se possui perfil para o
cargo e serviço militar, conforme regulamentação do Chefe
do Poder Legislativo.
c) O candidato, ao final aprovado e classificado, deverá
preencher o QIS, a fim de ser submetido à investigação
social, que será realizada pela respectiva instituição militar
estadual.
d) O ingresso do candidato aprovado e classificado no
concurso público dar-se-á por meio de Lei Complementar
Estadual assinada pelo Chefe do Poder Executivo, e
publicada no Diário Oficial do Estado.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

57. Em conformidade com o Decreto nº 12.112, de 16 de
setembro de 1980, que aprovou o Regulamento Disciplinar
da Polícia Militar de Santa Catarina (RDPMSC), marque a
alternativa incorreta.
a) A autoridade, a que a parte disciplinar é dirigida, deve
dar a solução no prazo máximo de oito dias úteis, 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) Transgressão disciplinar é qualquer violação dos
princípios da Ética, dos deveres e das obrigações policiaismilitares 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.
c) Todo Policial-Militar que tiver conhecimento de um fato
contrário à disciplina deverá participar ao seu chefe
imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último caso,
deve confirmar a participação, por escrito, no prazo
máximo de 24 horas.
d) A transgressão da disciplina deve ser classificada como
"grave" quando, não chegando a constituir crime, constitua
a mesma ato que afete o sentimento do dever, a honra
pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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58. Em conformidade com o Decreto nº 12.112, de 16 de
setembro de 1980, que aprovou o Regulamento Disciplinar
da Polícia Militar de Santa Catarina (RDPMSC), julgue se os
itens são falsos ou verdadeiros, depois assinale a alternativa
correta.
( ) Os policiais-militares dos diferentes círculos de oficiais e
praças estabelecidos no Estatuto dos Policiais Militares não
poderão ficar presos no mesmo compartimento.
( ) Os presos disciplinares devem ficar separados dos
presos à disposição da justiça.
( ) Repreensão é a caracterização da transgressão acrescida
de outros detalhes relacionados com o comportamento do
transgressor, cumprimento da punição ou justificação.
( ) Todas as anotações relacionadas com as punições
canceladas devem ser tingidas, de maneira que não seja
possível a sua leitura.

REDAÇÃO
Escolha um dos temas abaixo e redija um texto
DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO com, no mínimo, 20
e, no máximo, 30 linhas.

TEMA 1: A POLÍCIA MILITAR E OS
ENFRENTADOS EM TEMPOS DE PANDEMIA.

DESAFIOS

TEMA 2: AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA POLÍCIA
MILITAR DE SANTA CATARINA.

TEMA 3: COMO USAR OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO
COMBATE À CRIMINALIDADE.

( ) 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.
(
) As demonstrações de camaradagem, cortesia e
consideração, obrigatórias entre os policiais-militares,
devem ser dispensadas aos militares das Forças Armadas e
aos policiais-militares de outras Corporações.

a) V, V, F, V, V, V.
b) V, V, F, V, V, F.
c) V, V, V, V, V, V.
d) F, V, V, V, F, V.
e) F, F, F, V, V, V
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