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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
01- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 

 
A correção gramatical do texto seria preservada caso se inserisse a 

preposição a imediatamente após “atende” (ℓ.19)— atende a. 
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 

02- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 
 

https://t.me/concurso_pc_df


Clique Aqui - Dicas Exclusivas no Grupo do Telegram PC DF 

 

 
4 

No trecho “A terceira onda encorajou uma ampla variedade de reformas na estrutura e 
na organização dos tribunais” (ℓ. 32 e 33), o verbo encorajar tem o mesmo sentido 

de incentivar. 
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 

03- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 
 

A eliminação da vírgula empregada imediatamente após“difusos” (ℓ.25) não 
comprometeria a correção gramatical do texto, mas alteraria os seus sentidos originais. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
04- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 

item a seguir. 
 

A expressão “esse direito fundamental” (ℓ.8) refere-se a“o acesso à justiça” (ℓ.4). 
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 

05- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 
 

A inserção do sinal indicativo de crase em “a quem” (ℓ.3) não comprometeria a correção 
gramatical do texto. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
06- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 

 
A segunda onda renovatória é marcada pelo estímulo à participação dos cidadãos para 
a reivindicação democrática de interesses coletivos. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
07- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 

 
A primeira onda renovatória caracteriza-se pela busca da promoção do acesso à justiça 

para os mais desfavorecidos economicamente. 
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 

08- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 
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A terceira onda renovatória restringe tipos de acesso à justiça garantidos na segunda 
onda renovatória. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
09- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 

item a seguir. 
 
Como o texto elenca fatos ocorridos ao longo da história da justiça brasileira, é correto 

classificá-lo como predominantemente narrativo. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
10- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 

 
O autor levanta argumentos para defender a ideia de que a quarta onda renovatória 

supera as anteriores. 
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 

11- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 
 
Virtualização e celeridade são atributos da quarta onda renovatória. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
12- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 

 
A ampliação do acesso à justiça no Brasil é um processo que se iniciou com a revolução 

digital. 
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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13- Ainda com relação às propriedades linguísticas e aos sentidos do texto CB1A1-I, 
julgue o seguinte item. 

 
A substituição da forma verbal “estaria” (ℓ.4) por estava não modificaria os sentidos 
originais do texto. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
14- Tendo como referência as ideias do texto CB1A1-I, julgue o item a seguir. 

 
Conforme o último parágrafo do texto, ainda não há certeza de que carros, casas e 

outros ativos da economia compartilhada realmente vão interagir com a rede universal 
de compartilhamento desenvolvida pela Slock.it. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
15- A respeito das propriedades linguísticas e dos sentidos do texto CB1A1-I, julgue o 

item seguinte. 
 
Embora o texto seja predominantemente dissertativo, seu terceiro parágrafo é 

essencialmente narrativo. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
 

16- A respeito das propriedades linguísticas e dos sentidos do texto CB1A1-I, julgue o 
item seguinte. 

 
O segmento “E tudo ocorre em uma rede descentralizada de computadores” (ℓ. 13 e 
14) expressa conclusão no parágrafo em que aparece. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
17- Ainda com relação às propriedades linguísticas e aos sentidos do texto CB1A1-I, 

julgue o seguinte item. 
 

A inserção do sinal indicativo de crase em “a interpretações” (ℓ.7) ocasionaria erro 
gramatical no texto. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
18- Tendo como referência as ideias do texto CB1A1-I, julgue o item a seguir. 
 

Os contratos inteligentes diferem dos contratos legais clássicos, entre outras razões, 
por não utilizarem linguagem imprecisa. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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19- Tendo como referência as ideias do texto CB1A1-I, julgue o item a seguir. 

 
A tecnologia abre possibilidades para que os contratos sejam cumpridos em função da 
ação rápida de advogados. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
20- Tendo como referência as ideias do texto CB1A1-I, julgue o item a seguir. 

 
O texto indica dois desafios para a implantação dos contratos inteligentes: a falta de 

desenvolvimento de pesquisas na área da economia compartilhada e o ambiente 
regulatório do setor. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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21- Tendo como referência as ideias do texto CB1A1-I, julgue o item a seguir. 
 

Infere-se do texto que Nick Szabo somente concretizou sua proposta de contratos 
inteligentes em 2014. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
22- Ainda com relação às propriedades linguísticas e aos sentidos do texto CB1A1-I, 
julgue o seguinte item. 

 
A expressão “Ainda que” (ℓ.36) poderia ser substituída por Embora, sem alteração dos 

sentidos e da correção gramatical do texto. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
 

23- A respeito das propriedades linguísticas e dos sentidos do texto CB1A1-I, julgue o 
item seguinte. 

 
No trecho “Abre a porta, liga o motor e parte com o veículo” (ℓ.21), o termo “o veículo” 
é sujeito das formas verbais “Abre”, “liga” e “parte”. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
24- A respeito das propriedades linguísticas e dos sentidos do texto CB1A1-I, julgue o 

item seguinte. 
 

Infere-se das informações do terceiro parágrafo do texto que o segmento “Foi 
bloqueada” (ℓ.19) refere-se a “chave digital” (ℓ.18).  
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
25- Ainda com relação às propriedades linguísticas e aos sentidos do texto CB1A1-I, 
julgue o seguinte item. 

 
As vírgulas empregadas logo após as expressões “Uma manhã” (ℓ. 17 e 18) e “Minutos 

depois” (ℓ.20) justificam-se pela mesma regra de pontuação.  
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 

26- Tendo como referência as ideias do texto CB1A1-I, julgue o item a seguir. 
 
Desde 1996, o criptógrafo Nick Szabo defende a ideia de que sistemas legais, sem 

alteração de sua essência, podem ser aperfeiçoados com recursos da tecnologia da 
informação. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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27- Tendo como referência as ideias do texto CB1A1-I, julgue o item a seguir. 

 
As soluções de aperfeiçoamento de contratos legais baseadas em tecnologia da 
informação tornam mais dispendioso o acompanhamento do cumprimento das cláusulas 

contratuais. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
 

 
 

28- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 
 

A eliminação da vírgula empregada imediatamente após “difusos” (ℓ.25) não 
comprometeria a correção gramatical do texto, mas alteraria os seus sentidos originais. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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29- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 

 
No trecho “A terceira onda encorajou uma ampla variedade de reformas na estrutura e 
na organização dos tribunais” (ℓ. 32 e 33), o verbo encorajar tem o mesmo sentido 

de incentivar. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
 

30- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 

 
A correção gramatical do texto seria preservada caso se inserisse a 

preposição a imediatamente após “atende” (ℓ.19) — atende a.  
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 

31- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 
 

O vocábulo “que” (ℓ.29) poderia ser substituído por o qual, sem alteração dos sentidos 
e da correção gramatical do texto. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
32- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 

item a seguir.  
 
Mantendo-se a correção gramatical do texto, o termo “caso” (ℓ.6) poderia ser 

substituído por se. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
 

33- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 

 
A expressão “esse direito fundamental” (ℓ.8) refere-se a “o acesso à justiça” (ℓ.4). 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
34- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 

 
A forma verbal “têm” (ℓ.20) concorda com o termo “muitos segurados do INSS” (ℓ.19). 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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35- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 

item a seguir. 
 
Como o texto elenca fatos ocorridos ao longo da história da justiça brasileira, é correto 

classificá-lo como predominantemente narrativo. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
 

36- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 
item a seguir. 

 
O autor levanta argumentos para defender a ideia de que a quarta onda renovatória 

supera as anteriores. 
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 

37- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 
 
Virtualização e celeridade são atributos da quarta onda renovatória. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
38- Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o 

item a seguir. 
 

A inserção do sinal indicativo de crase em “a quem” (ℓ.3) não comprometeria a correção 
gramatical do texto.  
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
39- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 
 

A segunda onda renovatória é marcada pelo estímulo à participação dos cidadãos para 
a reivindicação democrática de interesses coletivos.  

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
40- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 

 
A primeira onda renovatória caracteriza-se pela busca da promoção do acesso à justiça 
para os mais desfavorecidos economicamente. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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41- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 
 

A terceira onda renovatória restringe tipos de acesso à justiça garantidos na segunda 
onda renovatória. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
42- Com base nas ideias do texto CB3A1-I, julgue o item a seguir. 

 
As ondas renovatórias estão estreitamente relacionadas com a criação e modificação de 
leis para impulsionar a popularização do acesso à justiça. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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43- Acerca dos sentidos e dos aspectos gramaticais do texto precedente, julgue o 
seguinte item. 

 
A narrativa aborda o espanto do personagem Roy ao avistar de sua casa, localizada à 
beira de uma praia, o pintor Picasso desenhando um rosto na areia. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
44- Acerca dos sentidos e dos aspectos gramaticais do texto precedente, julgue o 

seguinte item. 
 

O primeiro parágrafo deixa explícito que Roy havia reconhecido que o homem na areia 
era o pintor Picasso.  
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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45- Acerca dos sentidos e dos aspectos gramaticais do texto precedente, julgue o 
seguinte item. 

 
O trecho “Ele tinha de fazer algo para salvá-lo. Mas como?” (l. 13 e 14) indica a 
preocupação de Roy em evitar que o autor do desenho na areia, isto é, o pintor Picasso, 

se afogasse no mar.  
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
 

46- Acerca dos sentidos e dos aspectos gramaticais do texto precedente, julgue o 
seguinte item. 

 
A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso a partícula “se” 

(l.11) fosse suprimida. 
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 

47- Acerca dos sentidos e dos aspectos gramaticais do texto precedente, julgue o 
seguinte item. 
 

O vocábulo “logo” (l.12) introduz uma ideia de conclusão, razão por que poderia ser 
substituído por portanto, desde que isolado por vírgulas, sem alteração dos sentidos 

originais do texto.  
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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48- A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto CG1A1AAA, julgue o 

item a seguir. 
 
O sujeito da forma verbal “parou” (l.7) é “fábrica” (l.7). 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
 
49- A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto CG1A1AAA, julgue o 

item a seguir. 
 

A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse “nos tornamos” 
(l.33) por tornamo-nos. 
 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 
50- A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto CG1A1AAA, julgue o 
item a seguir. 

 
O autor do texto CG1A1AAA utiliza-se de um relato pessoal para representar o quadro 
da saúde brasileira antes da criação do SUS. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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LÍNGUA INGLESA 

 

The solid-waste disposal company Daily Disposal services tens of thousands of 
residences, businesses and construction sites in San Diego. In the past, drivers with 

residential routes received two printouts each morning: a 30-page document listing 
more than 1,000 customers they needed to visit that day, and a separate five- or six-

page document listing customers with delinquent accounts. As drivers made stops, they 
had to compare the two lists to determine whether to pick up each customer’s 
containers. With more than 90 drivers in the field, Daily Disposal needed a more efficient 

way to route trucks and document trash pickup. So, the company invested in a custom 
mobile app called eMobile, Samsung Galaxy tablets with 10.1-inch screens and cellular 

service from Sprint. Rather than receiving stacks of paper each morning, drivers simply 
download the day’s route onto their tablets via the eMobile app. As they move along, 
the mounted tablets tell them exactly where to stop. When drivers arrive at customers’ 

homes, they push one of three buttons on the touchscreen: “done,” “not out” or “skip.” 
Daily Disposal’s entire fleet now has mounted tablets. All residential drivers are using 

the solution, and drivers who pick up from commercial and construction sites will begin 
using it soon. And the company is looking for other ways to automate operations. “What 
we’re doing may seem simple, but it’s huge for us,” says Todd Ottonello, vice president 

of the company. “This also helps with our efforts to go green. The solution completely 
changes an industry.” 

 
Taylor Mallory Holland. Tablets bring waste management technology into the 
digital age. Internet: : <https://insights.samsung.com> (adapted) 

Judge the following item in relation the previous text. 

 

01- On the basis of the last quote the article provides from the vice president of Daily 

Disposal, one can infer that the company has not invested in any other initiatives to 

lessen its negative impact on the environment. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

02- Judge the following item in relation the previous text. 

 

The text states that Daily Disposal uses a mobile app, tablets, and cellular phone service 

for the work they do with both their residential and commercial customers. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

03- Judge the following item in relation the previous text. 

 

The article primarily deals with how one waste management company is incorporating 

contemporary technology into their routine in order to improve the service they provide. 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

 

 
 
 

04- Judge the following iten according to the text above. 

 

Aside from cutting or renegotiating maintenance pacts, companies trim costs in order 

to avoid or reduce layoffs. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

05- Judge the following iten according to the text above.   

 

About 20% of the IT staff in a $ 1,5 billion Midwestern sporting goods manufacturer 

had been dismissed from their Jobs. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

06- Judge the following iten according to the text above. 

 

The expression “to get by” (L.3) means to survive. 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

 

 
 

 
 

07- Based on the text, it is correct to affirm that 

 

accordingly to what the experts say about an economic turnaround, times are still 

tough. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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08- Judge the following item according to the text. 

 

Around 10% of all the companies in the USA are cutting maintenance costs in several 

ways. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

09- Judge the following item according to the text. 

 

IT staffers and industry analysts have clashed over the new trends in the industry. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

10- Based on the text, it is correct to affirm that 

 

IT groups are being asked to cut maintenance costs so as to help save money. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/concurso_pc_df


Clique Aqui - Dicas Exclusivas no Grupo do Telegram PC DF 

 

 
22 

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL 

 
 

01- A tabela seguinte mostra dados de 2015 a respeito da realidade étnica e social do 
DF. 

 
CODEPLAN. Pesquisa distrital por amostra de domicílios – PDAD-DF, 2015 (com 
adaptações). 

Considerando essa tabela, julgue o item seguinte.  

 

A participação expressiva da população negra no DF é resultado dos fluxos migratórios 

internos no território brasileiro e reflexo da composição étnica da população brasileira 

como um todo, uma vez que o Brasil possui um dos maiores contingentes de negros 

fora da África. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

02- Considerando essa tabela, julgue o item seguinte.  

 

Conforme os dados apresentados, a população não negra do DF é menor que a 

população negra e os padrões de distribuição das faixas de renda entre essas 

populações são considerados equivalentes. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

03- Considerando essa tabela, julgue o item seguinte.  

 

Os dados referidos na tabela indicam que a população negra no DF concentra-se 

principalmente no estrato de renda média baixa. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

04- Com relação a aspectos geográficos e políticos do Distrito Federal (DF), julgue o 

item a seguir. 
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As regiões administrativas, popularmente conhecidas como cidades satélites, possuem 

autonomia político-administrativa semelhante à dos municípios brasileiros. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

05- Com relação a aspectos geográficos e políticos do Distrito Federal (DF), julgue o 

item a seguir. 

 

Os administradores das regiões administrativas são indicados pelo governador do DF. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

06- Com relação a aspectos geográficos e políticos do Distrito Federal (DF), julgue o 

item a seguir. 

 

O DF é uma unidade federativa cuja organização territorial e política apresenta 

diferenças com relação às demais unidades federativas que compõem o território 

brasileiro: o DF não é município nem estado, mas é regido por lei orgânica, tal como os 

municípios brasileiros; além disso, possui governador, mas não vereadores. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

07- Historicamente, o Brasil foi povoado, desde o início da colonização, a partir da 

região litorânea.  

 

A rigor, foi a partir de meados do século XX que políticas públicas foram lançadas como 

objetivo de ocupar extensas áreas do território nacional com população rarefeita, como 

seria o caso do Centro‐Oeste.  

 

É nessa perspectiva que se entende, por exemplo, a decisão de se transferir a capital 

da República para o Planalto Central do País. A criação da Região Integrada de 

Desenvolvimento (Ride)do Distrito Federal e Entorno inscreve‐se nesse esforço de 

interiorização do desenvolvimento nacional, tendo Brasília como polo desse processo.  

A partir dessas considerações gerais e iniciais, julgue o item subsequente. 

 

A Ride foi criada com o objetivo de articular ações administrativas do governo federal, 

dos estados de Minas Gerais e Goiás e do Distrito Federal, além dos municípios que a 

compõem. 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

08- A partir dessas considerações gerais e iniciais, julgue o item subsequente.  

 

Só muito recentemente o crescimento do Distrito Federal causou impacto no entorno  

imediato de Brasília.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

09- Julgue o próximo item relativo a aspectos antecedentes à construção de Brasília. 

 

Francisco Adolfo de Varnhagen, um dos precursores da ideia de interiorização da capital 

do Brasil, defendeu, em 1877, que uma nova cidade fosse construída na região em que 

se situam as lagoas Feia, Formosa e Mestre D’Armas. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

10- Julgue o próximo item relativo a aspectos antecedentes à construção de Brasília. 

 

As dimensões e os limites territoriais atuais do Distrito Federal são os mesmos propostos 

pelo relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central chefiada pelo cientista belga 

Luiz Cruls. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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LEGISLAÇÃO 

 

01- O prefeito de um município, agindo dolosamente, deixou de prestar as contas 

devidas em relação aos recursos financeiros que havia recebido em virtude de convênio 

firmado com o governo do estado. 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando o que dispõe a 

Lei n.º 8.429/1992. 

Em virtude da gravidade de sua conduta, o prefeito está sujeito às sanções de 

suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de oito anos a dez anos, e perda de 

eventuais valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

02- No que se refere aos agentes públicos, julgue o item subsecutivo.  

 

Emprego público é aquele exercido por vínculo estatutário na administração pública por 

empregados temporários ou interinos. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

03- No que se refere a mandado de segurança, ação civil pública, ação de improbidade 

administrativa e ação rescisória, julgue o seguinte item.  

 

De acordo com o STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento de danos ao erário 

decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

04- A respeito de improbidade administrativa e de prescrição e decadência 

administrativa, julgue o item subsecutivo.  

 

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário relativas à prática de atos 

dolosos ou culposos tipificados como improbidade administrativa.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

05- A respeito de improbidade administrativa e de prescrição e decadência 

administrativa, julgue o item subsecutivo. 
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O desrespeito ao princípio da moralidade pode ensejar, em certa medida, sanção legal, 

mas não configura ato de improbidade administrativa. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

06- Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 

8.429/1992) e o processo administrativo disciplinar, julgue o item seguinte. 

 

A ação principal relativa a procedimento administrativo que apure a prática de ato de 

improbidade terá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 

jurídica interessada, dentro do prazo de sessenta dias no caso de efetivação de medida 

cautelar. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

07- Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 

8.429/1992) e o processo administrativo disciplinar, julgue o item seguinte. 

 

Nos processos administrativos disciplinares, o uso de prova emprestada, ainda que haja 

autorização do juízo competente, é vedado em razão do direito de proteção à intimidade 

previsto na Constituição Federal de 1988. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

08- Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 

8.429/1992) e o processo administrativo disciplinar, julgue o item seguinte. 

 

Servidor público que receber quantia em dinheiro para deixar de tomar providência a 

que seria obrigado em razão do cargo que ocupa estará sujeito, entre outras sanções, 

à suspensão dos seus direitos políticos por um período de oito anos a dez anos. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

09- A respeito das garantias constitucionais relativas a processo administrativo 

disciplinar, julgue o item a seguir. 

 

Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar 

com base unicamente em denúncia anônima é viável, desde que tenha sido realizado 

previamente procedimento investigatório. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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10- A respeito de improbidade administrativa, processo administrativo e organização 

administrativa, julgue o item seguinte. 

 

Para a caracterização de ato de improbidade que cause dano ao erário, basta, com 

relação ao elemento subjetivo, que seja constatada a culpa do agente com dever legal 

de evitar tal prejuízo. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
11- Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um estado da União começou a apurar 

possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano no 
âmbito de determinada prefeitura municipal daquele estado. Para realizar as diligências, 
o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura, por meio de ofícios, que 

foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, sr. José Silva. Ao 
todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre janeiro de 2018 e 

outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado secretário. 
Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado 
acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 

8.429/1992. 

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o 

próximo item. 

Eventual ação de improbidade administrativa para apurar as supostas irregularidades 

praticadas pelo sr. José Silva concernentes a contratos com empresas de transporte 

urbano poderá ser proposta tanto pelo Ministério Público do estado envolvido quanto 

pela pessoa jurídica interessada. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

12- Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, 

julgue o próximo item. 

 

Em regra, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992, qualquer pessoa poderá representar à 

autoridade administrativa competente sobre a instauração de investigação destinada a 

apurar a prática de ato de improbidade imputada ao sr. José Silva. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

13- Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, 

julgue o próximo item. 

 

A conduta omissiva do sr. José Silva poderá caracterizar ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública mesmo que não 

seja comprovado o elemento subjetivo do dolo para violar tais princípios. 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

14- Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, 

julgue o próximo item. 

 

De acordo com o entendimento do STJ, para que seja determinado o possível 

processamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

supostamente praticado pelo sr. José Silva, em observância ao princípio do in dubio pro 

societate, é suficiente, na defesa do interesse público, a demonstração de indícios 

razoáveis da prática de atos de improbidade e da autoria. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

15- Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, 

julgue o próximo item. 

 

Para que a conduta do sr. José Silva seja caracterizada como ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, é indispensável 

que seja demonstrado o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito desse agente público. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

16- Com referência ao disposto na Lei Orgânica do DF e em suas alterações, julgue o 

item subsecutivo. 

 

No DF, a criação de uma região administrativa se dá mediante decreto do governador, 

enquanto a extinção de região administrativa deverá ser estabelecida por lei aprovada 

pela maioria absoluta dos deputados distritais. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

17- Com referência ao disposto na Lei Orgânica do DF e em suas alterações, julgue o 

item subsecutivo. 

 

A adoção de políticas públicas de educação preventiva do suicídio constitui um dos 

objetivos prioritários do DF. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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18- Com referência ao disposto na Lei Orgânica do DF e em suas alterações, julgue o 

item subsecutivo. 

 

Na execução do seu programa de desenvolvimento econômico-social, o DF deverá 

buscar a integração com a região do entorno de seu espaço físico-geográfico. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

19- Acerca de improbidade administrativa, julgue o item subsecutivo. 

 

Terceiro não enquadrado ou não equiparado à definição de agente público que obtiver 

vantagem decorrente de ato ímprobo será responsabilizado culposamente, ainda que 

tenha agido de boa-fé e sem ciência da origem ilícita do proveito auferido. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

20- Acerca de improbidade administrativa, julgue o item subsecutivo. 

 

Comete ato de improbidade administrativa o agente público que, em razão do exercício 

de sua função, é beneficiado com a aquisição de imóvel cujo valor seja 

desproporcionalmente superior à evolução de sua renda ou patrimônio. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

21- Acerca de improbidade administrativa, julgue o item subsecutivo. 

 

O agente público que nega publicidade de atos administrativos oficiais comete ato 

ímprobo que atenta contra os princípios da administração pública. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

22- Acerca de administração de cargos, carreiras e salários, julgue o item a seguir.  

 

Na administração pública, a remuneração abrange o ressarcimento por dispêndios 

havidos pelo servidor em razão da execução de atividades laborais. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

23- À luz das normas pertinentes à administração pública e com relação a atos e 

contratos administrativos, serviços públicos, improbidade administrativa e intervenção 

do Estado na propriedade, julgue o item seguinte. 
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O recebimento de vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 

verba pública de qualquer natureza constitui ato de improbidade administrativa que 

importa prejuízo ao erário. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

24- Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, 

julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.429/1992. 

 

Para ser imputado como ato de improbidade administrativa praticado contra associação 

civil de direito privado sem fins lucrativos e de interesse coletivo a referida entidade 

deve ter sido subsidiada pelo erário em montante não inferior a 50% da sua receita 

anual. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

25- Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, 

julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.429/1992. 

 

Os sucessores de agente público falecido que, em vida, praticou ato de improbidade 

administrativa que importou lesão ao patrimônio público terão obrigação de ressarcir o 

dano apurado até o limite do valor da herança. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

26- Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, 

julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.429/1992. 

 

Sociedade de economia mista em que a União detenha mais de 50% das cotas sociais 

será considerada sujeito ativo de improbidade administrativa caso um de seus 

dirigentes cometa conduta dolosa que cause prejuízo ao erário. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

27- Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, 

julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.429/1992. 

 

Estudante maior de vinte e um anos de idade que estagia sem remuneração em 

empresa pública estadual estará sujeito a responder por ato de improbidade 
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administrativa caso se utilize de sua condição de estagiário para auferir vantagem 

econômica indevida. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

28- Com relação a licitações e contratos administrativos e às disposições da Lei de 

Improbidade Administrativa, julgue o item que se segue. 

 

A publicidade é condição de eficácia dos atos da administração pública, por isso a 

inobservância do dever de publicação de atos oficiais pode caracterizar prática de ato 

de improbidade administrativa. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

29- À luz da Lei n.º 8.112/1990, da Lei n.º 12.527/2011 e do Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item 

subsecutivo. 

 

Servidor ocupante de cargo em comissão não poderá ser nomeado para outro cargo de 

confiança, nem mesmo interinamente. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

30- José, servidor público federal estável, praticou, no ano de 2017, ato de improbidade 
administrativa no exercício das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao 

erário. Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar, no qual teve 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final do processo, José foi 
demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei. 

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União, da Lei n.º 8.429/1992 e os princípios e normas de 

ética do servidor público,o ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa, 

uma vez que não se admite conduta culposa para a configuração de ato administrativo 

que gere prejuízo ao erário. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

01- Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a 

participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. 

A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. 

 

Carlos poderá impetrar habeas corpus em seu próprio benefício, ainda que não seja 

advogado. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

02- Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente. 

 

Os direitos constitucionais da pessoa presa incluem o direito à identificação dos 

responsáveis pela prisão, o direito ao silêncio e o direito à assistência da família e de 

advogado. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

03- Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item  subsequente. 

 

É cabível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade 

praticada por diretor de sociedade de economia mista em decisão que homologa o 

resultado de licitação ou em atos de gestão comercial. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

04- Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente. 

 

O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

05- A respeito das dimensões dos direitos fundamentais e de seus destinatários, julgue 

o item a seguir. 

 

O ônus da prova para a negativa de prestação de serviço de saúde vincula os órgãos 

estatais. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

https://t.me/concurso_pc_df


Clique Aqui - Dicas Exclusivas no Grupo do Telegram PC DF 

 

 
33 

06- Com relação à perda da nacionalidade de brasileiro, julgue o item que se segue. 

 

Brasileiro nato ou naturalizado residente em território estrangeiro perderá a 

nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses 

constitucionalmente estabelecidas. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

07- A respeito das dimensões dos direitos fundamentais e de seus destinatários, julgue 

o item a seguir. 

 

As dimensões negativa e prestacional dos direitos sociais deixam de ser oponíveis às 

relações entre particulares à medida que o Estado cumpre seu papel de provedor. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

08- Com relação à perda da nacionalidade de brasileiro, julgue o item que se segue. 

 

Perderá a nacionalidade de brasileiro aquele cuja naturalização seja cancelada 

judicialmente em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

09- No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item subsecutivo. 

 

Todo ser humano detém direitos fundamentais, independentemente de raça, credo, 

nacionalidade ou convicção política. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

10- No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item subsecutivo. 

 

Os direitos são criados em conformidade com determinado contexto histórico e se 

tornam fundamentais quando constitucionalizados.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

11- No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item subsecutivo. 

 

Os direitos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, não perdem efeito com o decurso 

do tempo.  
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

12- Acerca dos direitos à liberdade de expressão e de comunicação e ao acesso à 

informação, julgue o item seguinte.  

 

Embora as notícias falsas que circulam na Internet (fake news) prejudiquem o acesso 

à informação, a liberdade de expressão e de comunicação é direito humano absoluto, 

portanto imune a qualquer forma de regulação.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

13- Acerca dos direitos à liberdade de expressão e de comunicação e ao acesso à 

informação, julgue o item seguinte.  

 

A liberdade de expressão, que também se aplica aos ambientes virtuais, garantida pelo 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, é responsabilidade exclusiva dos 

Estados, e não das empresas privadas do setor.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
14- André e Joana realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de três anos de idade, em 

creche da secretaria de educação municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo 
recebido resposta a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, 
a qual oficiou a creche, solicitando que a instituição efetuasse a matrícula da criança. 

Em resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível; que a pré-
matrícula havia sido feita junto à secretaria de educação; que o secretário o havia 

delegado competente para efetivar as matrículas; e, por fim, que Pedro não poderia ser 
matriculado — mesmo que houvesse vaga — porquanto deveria ter quatro anos 

completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso na 
pré-escola, conforme norma do Ministério da Educação. A Defensoria Pública impetrou 
mandado de segurança contra a autoridade delegante, visando impugnar o ato não 

concessivo da matrícula de Pedro.  

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista 

o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é 

exclusiva.  

 

Se, em vez de uma, várias famílias tivessem procurado a Defensoria Pública para se 

insurgir contra o respectivo ato administrativo, este órgão estaria legitimado para 

impetrar mandado de segurança coletivo com vistas a promover a tutela judicial de 

interesses coletivos.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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15- Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em 

vista o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é 

exclusiva.  

 

Desde que não tenha havido trânsito em julgado da decisão, a Defensoria Pública 

poderá desistir da ação mandamental a qualquer tempo, ainda que proferida decisão 

de mérito a ela favorável, e mesmo sem anuência da parte contrária.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
16- Uma empresa jornalística divulgou fotografia da cena de um crime com a imagem 

da vítima ensanguentada e o rosto desfigurado, sem ter tomado o devido cuidado no 
momento da edição da imagem para ocultar o rosto da vítima.  

Diante dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.  

 

Segundo o STF, o ato em questão configura extrapolação da liberdade de imprensa e 

violação aos direitos de personalidade da vítima e de seus familiares, cabendo pretensão 

indenizatória, sob o fundamento de estar caracterizada a situação geradora de dano 

moral.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

17- André e Joana realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de três anos de idade, em 
creche da secretaria de educação municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo 
recebido resposta a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, 

a qual oficiou a creche, solicitando que a instituição efetuasse a matrícula da criança. 
Em resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível; que a pré-

matrícula havia sido feita junto à secretaria de educação; que o secretário o havia 
delegado competente para efetivar as matrículas; e, por fim, que Pedro não poderia ser 

matriculado — mesmo que houvesse vaga — porquanto deveria ter quatro anos 
completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso na 
pré-escola, conforme norma do Ministério da Educação. A Defensoria Pública impetrou 

mandado de segurança contra a autoridade delegante, visando impugnar o ato não 
concessivo da matrícula de Pedro.  

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista 

o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é 

exclusiva.  

 

Embora a competência originária da prática do ato seja do secretário municipal, o 

mandado deveria ter sido impetrado contra a autoridade que efetivamente praticou o 

ato.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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18- Uma empresa jornalística divulgou fotografia da cena de um crime com a imagem 
da vítima ensanguentada e o rosto desfigurado, sem ter tomado o devido cuidado no 

momento da edição da imagem para ocultar o rosto da vítima.  

Diante dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.  

 

Caso a referida empresa comprove insuficiência de recursos, o Estado poderá prestar-

lhe assistência jurídica integral e gratuita em eventual processo judicial, ainda que ela 

seja pessoa jurídica com fins lucrativos.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

19- Acerca dos direitos e garantias fundamentais e de seus princípios fundamentais, 
julgue o item que se segue.  

 

Consagrado na esfera criminal, o princípio constitucional da proibição do excesso 

consiste na vedação ao Estado de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas 

condutas ofensivas a direitos fundamentais.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

20- Acerca dos direitos e garantias fundamentais e de seus princípios fundamentais, 

julgue o item que se segue.  

 

A revogação de norma que assegura direitos fundamentais sociais, sem a 

implementação de medidas alternativas que tenham a capacidade de compensar 

eventuais perdas já sedimentadas, contraria o princípio da proibição do retrocesso 

social.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

21- Acerca dos direitos e garantias fundamentais e de seus princípios fundamentais, 

julgue o item que se segue.  

 

A previsão constitucional de que o preso deve ser informado de seu direito de 

permanecer calado aplica-se não apenas a este, mas também a qualquer pessoa na 

condição de testemunha, indiciado ou réu.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

22- Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal 

de 1988, julgue o item a seguir.  
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Os direitos individuais, por estarem ligados ao conceito de pessoa humana e de sua 

própria personalidade, correspondem às chamadas liberdades negativas; os direitos 

sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades positivas, de observância 

obrigatória em um estado social de direito para a concretização de um ideal de vida 

digna na sociedade. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

23- Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal 

de 1988, julgue o item a seguir.  

 

Situação hipotética: Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao 

cargo de prefeito de município criado por desmembramento territorial de município cujo 

Poder Executivo é chefiado pelo seu irmão. Assertiva: Nesse caso, Carlos, por ser 

irmão do prefeito do município-mãe, é inelegível. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

24- Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal 

de 1988, julgue o item a seguir. 

 

Entidade sindical constituída há menos de um ano e sediada em município da Federação 

tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo a fim de garantir direito 

líquido e certo de seus filiados que tenha sido lesado por ato de autoridade da 

administração fazendária federal.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

25- João, de dezoito anos de idade, foi contratado como frentista em um posto de 
gasolina localizado em Boa Vista – RR. O contrato de trabalho foi firmado em regime de 

tempo parcial para uma jornada de vinte e cinco horas semanais.  

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte de acordo com a 

Constituição Federal de 1988 e a CLT. 

 

A idade de João não constitui óbice ao exercício da atividade de frentista, uma vez que 

a Constituição Federal de 1988 admite o trabalho em condições de periculosidade aos 

maiores de dezoito anos de idade. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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26- A respeito das garantias constitucionais relativas a processo administrativo 

disciplinar, julgue o item a seguir. 

 

De acordo com o entendimento do STF, a falta de nomeação de advogado pelo acusado 

no âmbito de processo administrativo disciplinar não viola o devido processo legal. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

27- No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos princípios do contraditório 

e da ampla defesa, julgue o item a seguir. 

 

A ausência de assistência técnica de advogado durante processo administrativo 

disciplinar torna o processo nulo. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

28- A respeito dos direitos políticos e dos partidos políticos, julgue o item seguinte. 

 

Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se 

e receber votos para um cargo eletivo. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

29- À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. 

 

Autor de ato de improbidade administrativa estará sujeito à cassação dos seus direitos 

políticos. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

30- À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. 

 

O direito de propriedade é constitucionalmente garantido, devendo as propriedades 

atender a sua função social. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

31- À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito de 

direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. 
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A segurança viária compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, 

vetores que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

32- À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito de 

direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. 

 

Em caso de iminente perigo público, autoridade pública competente poderá usar a 

propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, 

independentemente da comprovação da existência de dano, que, nesse caso, é 

presumido. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

33- À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito de 

direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. 

 

São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes 

estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

34- À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito de 

direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. 

 

A competência da PRF, instituição permanente, organizada e mantida pela União, inclui 

o patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

35- À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito de 

direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. 

 

Policial rodoviário federal com mais de dez anos de serviço pode candidatar-se ao cargo 

de deputado federal, devendo, no caso de ser eleito, passar para inatividade a partir do 

ato de sua diplomação. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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36- Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos e garantias 

fundamentais e de servidores públicos, julgue o seguinte item. 

 

A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais fundamentais 

decorrentes do devido processo legal aplicáveis tanto ao cidadão em geral quanto aos 

servidores públicos. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

37- Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos fundamentais, bem 

como das disposições sobre os servidores públicos na Constituição Federal de 1988, 

julgue o item que se segue. 

 

O reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho é um direito 

fundamental social que não se aplica aos servidores ocupantes de cargo público. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

38- Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios, direitos e garantias 

fundamentais, julgue o item a seguir. 

 

Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período 

noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

39- Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios, direitos e garantias 

fundamentais, julgue o item a seguir.  

 

A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se 

identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

40- Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às 

garantias constitucionais.  

Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde 

que essa medida, de caráter excepcional, seja justificada por escrito. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

 

01- Hugo é investigado pela prática de lesão corporal seguida de morte contra Márcia, 

crime esse cometido em Manaus. A autoridade policial realizou interceptação telefônica 

e tomou conhecimento de que Hugo havia confessado ser o autor do crime ao irmão da 

vítima, Miguel. 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, com base no que dispõe a 

legislação de regência. 

 

Por se tratar de crime de lesão corporal seguida de morte, não se admite o emprego de 

interceptação telefônica nas investigações. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

02- Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item 

subsecutivo.      

 

Segundo o STJ, a previsão legal do crime de desacato a funcionário público no exercício 

da função não viola o direito à liberdade de expressão e de pensamento previstos no 

Pacto de São José da Costa Rica.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

03- Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item 

subsecutivo.      

 

Situação hipotética: Pedro, réu primário, valendo-se da confiança que lhe depositava 

o seu empregador, subtraiu para si mercadoria de pequeno valor do estabelecimento 

comercial em que trabalhava. Assertiva: Nessa situação, apesar de configurar a 

prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, o juiz poderá reconhecer o 

privilégio.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

04- Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item 

subsecutivo.      

 

A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao 

agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de 

aumento de pena no delito de feminicídio.  
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

05- Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir, com relação à 

aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro.  

 

Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que 

ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria 

ter sido produzido o resultado. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
06- Juan González, estrangeiro, enfermeiro, residente havia dois anos em Boa Vista – 
RR, apresentava-se como médico no Brasil e atendia pacientes gratuitamente em um 

posto de saúde da rede pública municipal, embora não fosse funcionário público. Seu 
verdadeiro objetivo com essa prática era retirar medicamentos do local e revendê-los 

para obter lucro. 
         Em razão de denúncia anônima a respeito do desvio de medicamentos, Juan, 
portando caixas de remédios retiradas do local, foi abordado em seu automóvel por 

policiais logo após ter saído do posto e foi, então, conduzido à delegacia. Para que seu 
verdadeiro nome não fosse descoberto, Juan identificou-se à autoridade policial como 

Pedro Rodríguez, buscando, assim, evitar o cumprimento de mandado de prisão 
expedido por ter sido condenado pelo crime de moeda falsa no Brasil. 
         Questionado sobre a propriedade do veículo no qual se encontrava no momento 

da abordagem, Juan informou tê-lo comprado de uma pessoa desconhecida, em Boa 
Vista. Durante a investigação policial, verificou-se que o veículo havia sido furtado por 

outra pessoa no Brasil e que a placa estava adulterada. Verificou-se, ainda, que a placa 
identificava um veículo registrado no país de origem de Juan e em seu nome, embora 
Juan tivesse alegado ter adquirido o veículo já com a referida placa. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

Juan não deverá responder pelo crime de peculato, apesar de ter se apropriado de 

medicamentos da rede pública de saúde. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
07- João, valendo-se da sua condição de servidor público de determinado estado, livre 

e conscientemente, apropriou-se de bens que tinham sido apreendidos pela entidade 
pública onde ele trabalha e que estavam sob sua posse em razão de seu cargo. João 
chegou a presentear diversos parentes com alguns dos referidos produtos. Após a 

apuração dos fatos, João devolveu os referidos bens, mas, ainda assim, foi denunciado 
pela prática de peculato-apropriação, crime para o qual é prevista pena privativa de 

liberdade, de dois anos a doze anos de reclusão, e multa. 
A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo, considerando a disciplina 
acerca dos crimes contra a administração pública. 
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De acordo com o entendimento do STJ, se João for réu primário e o prejuízo ao erário 

causado por ele tiver sido de pequena monta, será possível a aplicação do princípio da 

insignificância. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

08- A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo, considerando a 

disciplina acerca dos crimes contra a administração pública. 

 

A devolução dos bens apropriados indevidamente por João antes do recebimento da 

denúncia é hipótese de eficiente reparação do dano, o que deverá ser considerado como 

causa de extinção da punibilidade do crime de peculato-apropriação. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

09- A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo, considerando a 

disciplina acerca dos crimes contra a administração pública. 

 

Caso João seja condenado criminalmente, a decretação da perda do seu cargo público, 

por ser efeito específico da condenação, deve ser motivadamente declarada em 

sentença. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

10- Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, 

julgue o item seguinte. 

 

A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei 

se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente, caso o início da vigência 

da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

11- Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, 

julgue o item seguinte. 

 

O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser 

considerado praticado no momento da ação ou da omissão e o local do crime deverá 

ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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12- Abordado determinado veículo em região de fronteira internacional, os policiais 

rodoviários federais suspeitaram da conduta do motorista: ele conduzia duas 

adolescentes com as quais não tinha nenhum grau de parentesco. Ao ser questionado, 

o condutor do veículo confessou que fora pago para conduzi-las a um país vizinho, onde 

seriam exploradas sexualmente. As adolescentes informaram que estavam sendo 

transportadas sob grave ameaça e que não haviam consentido com a realização da 

viagem e muito menos com seus propósitos finais. 

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. 

 

A conduta do motorista do veículo se amolda ao tipo penal do tráfico de pessoas, em 

sua forma consumada, incidindo, nesse caso, causa de aumento de pena, em razão de 

as vítimas serem adolescentes.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

13- O art. 1.º do Código Penal brasileiro dispõe que “não há crime sem lei anterior que 
o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”. 

Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas 

dele decorrentes, julgue o item que se segue. 

 

O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar 

medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da 

pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

14- Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões 

jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. 

 

A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão por que é proibida, 

em caráter absoluto, a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, 

seja para fundamentar ou alterar a pena. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
15- Em uma rodovia federal, próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai, um 
caminhão foi parado e vistoriado por policiais rodoviários federais. Além do motorista e 

de um passageiro, o veículo transportava, ilegalmente, grande quantidade de 
mercadoria lícita de procedência estrangeira, mas sem o pagamento dos devidos 

impostos de importação. O motorista, penalmente imputável e proprietário do 
caminhão, admitiu a propriedade dos produtos. O passageiro, que se identificou como 
servidor público alfandegário lotado no posto de fiscalização fronteiriço pelo qual o 
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veículo havia passado para adentrar no território nacional, alegou desconhecer a 
existência dos produtos no caminhão e que apenas pegou carona com o motorista. 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

A conduta do motorista configura crime de descaminho em sua forma consumada, ainda 

que não tenha havido constituição definitiva do crédito tributário e a ocorrência de 

efetivo prejuízo ao erário. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

16- Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Caso fique comprovada a participação do servidor público na conduta delituosa, ele 

responderá pelo delito de descaminho em sua forma qualificada: ela tinha o dever 

funcional de prevenir e de reprimir o crime. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

17- Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o 

entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. 

 

Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável, ameaçou com arma de 

fogo um adolescente e subtraiu-lhe todos os pertences, incluindo-se valores e objetos 

pessoais. O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia, quando da 

abordagem policial, já não mais portava a arma utilizada no roubo. Assertiva: Nessa 

situação, o agente responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável a 

apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a caracterização da 

correspondente majorante do crime. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

18- Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o 

entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. 

 

No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material 

quanto moral, consumando-se o delito mesmo que a vantagem auferida pelo agente 

não seja de natureza econômica. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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19- Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o 

entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. 

 

Situação hipotética: João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção 

após injusta provocação de José, ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a 

falecer em decorrência das graves queimaduras sofridas. Assertiva: Nessa situação, 

João responderá por homicídio na forma privilegiada-qualificada, sendo possível a 

concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo, atenuam e agravam a pena. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

20- Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma 

assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da interpretação da lei penal, do 

concurso de pessoas e da culpabilidade. 

 

Um indivíduo, penalmente imputável, em continuidade delitiva, foi flagrado por 

autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Nessa 

situação, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se 

a analogia ao caso concreto, no sentido de imputar ao agente a conduta típica do crime 

de furto de energia elétrica. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
 

21-  Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente 
Carlos, também maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, 

Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver 
pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube depois de 
quarenta minutos, armado com o revólver, sob a influência de emoção extrema e na 

frente dos amigos, Carlos fez disparos da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu 
no local antes mesmo de ser socorrida. Acerca dessa situação hipotética, julgue o 

próximo item. 

Na situação considerada, em que Paula foi vitimada por Carlos por motivação torpe, 

caso haja vínculo familiar entre eles, o reconhecimento das qualificadoras da motivação 

torpe e de feminicídio não caracterizará bis in idem. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

22- Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. 

Carlos agiu sob o pálio da legítima defesa putativa.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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23- Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. 

Por ter agido influenciado por emoção extrema, Carlos poderá ser beneficiado pela 

incidência de causa de diminuição de pena.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
24- Francisco, maior e capaz, em razão de desavenças decorrentes de disputa de terras, 

planeja matar seu desafeto Paulo, também maior e capaz. Após analisar detidamente a 
rotina de Paulo, Francisco aguarda pelo momento oportuno para efetivar seu plano. 

A partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlatos, julgue o item seguinte. 

Se Francisco atacar Paulo utilizando-se de uma emboscada, isto é, se ocultar e aguardar 

a vítima desprevenida para atacá-la, a ação de Francisco, nessa hipótese, caracterizará 

uma forma de premeditação. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

25- A partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlatos, julgue o item 

seguinte. 

Caso Francisco mate Paulo com o emprego de veneno, haverá, nessa hipótese, a 

possibilidade da coexistência desse tipo de homicídio com o homicídio praticado por 

motivo de relevante valor moral, ainda que haja premeditação.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

26- A partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlatos, julgue o item 

seguinte. 

Caso o delito ocorra pouco tempo depois da motivação e do planejamento do crime, a 

premeditação poderá ser considerada uma qualificadora do delito de homicídio. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

27- Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às 

garantias constitucionais.  

O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa 

do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não 

alcançarão parentes do autor do delito.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

28- Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às 

garantias constitucionais.  
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Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve 

ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido 

formal. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
29- Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma 

joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três, planejou 
detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que 
ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não foi trabalhar no 

dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o 
planejado; entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera 

levou-as para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e persuadiu-a 
a guardar os produtos ali mesmo, na residência materna, até a semana seguinte.  

Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser 

descoberto, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação pertinente. 

 

Rita e Vera responderão pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

30- Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser 

descoberto, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação pertinente. 

 

Ainda que não tenha sido informado de que as peças seriam produto de crime, Ciro 

poderá responder criminalmente por uma das espécies de receptação, caso venha a 

adquiri-las por valor muito abaixo do preço de mercado. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

31- Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser 

descoberto, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação pertinente.  

 

A mãe de Vera responderá pelo crime de favorecimento real, não sendo cabível isenção 

de pena em razão do parentesco. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

32- Em cada um do item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de 

uma assertiva a ser julgada a respeito de obrigação tributária sobre ganho de capitais, 

de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e de crimes previdenciários. 
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Durante um ano e cinco meses, a empresa L&X recolheu as contribuições 

previdenciárias de seus empregados, mas não as repassou à previdência social, o que 

caracterizou o crime de apropriação indébita previdenciária. Nessa situação, se os 

representantes legais da empresa L&X, espontaneamente, confessarem e efetuarem o 

pagamento das contribuições antes do início da ação fiscal, ficará extinta a punibilidade. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

33- Uma mulher de vinte e oito anos de idade foi presa acusada do crime de infanticídio, 

após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a 

ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e 

que negava que houvesse praticado aborto. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.  

 

A configuração do crime de infanticídio independe da existência de estado puerperal, 

bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
34- Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um 

veículo, um traficante disparou um tiro contra agente policial federal que estava em 
missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o 

traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e levaram o colega 
ferido ao hospital da região. 
 

 Nessa situação hipotética, 

 

para definir o lugar do crime praticado pelo traficante, o Código Penal brasileiro adota 

o princípio da ubiquidade. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

35- Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José 
passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 
O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de 

rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, 
onde foi instaurado inquérito policial. 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

Se, durante o processo judicial a que José for submetido, for editada nova lei que 

diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, 
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pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à 

época do fato. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

36- Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

A receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele adquiriu 

o armamento. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

37-      João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e 

armazenar, vende, clandestinamente, cigarros de origem estrangeira nas ruas de 

determinada cidade brasileira. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

Considere que João e sua organização criminosa utilizem transporte marítimo 

clandestino para fazer ingressarem no território brasileiro os cigarros contrabandeados. 

Nessa situação, a pena pelo crime de contrabando será aumentada pela metade. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

38-     João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e 

armazenar, vende, clandestinamente, cigarros de origem estrangeira nas ruas de 

determinada cidade brasileira. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

O crime de contrabando, como o praticado por João e sua organização criminosa, foi 

tipificado no Código Penal brasileiro em decorrência do princípio da continuidade 

normativo-típica. 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

39- A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas 

para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda 

em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por 

policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a 

delegacia. 
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Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga 

o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

40- Pedro é o responsável pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma 

empresa de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou 

a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus 

empregados, mas Pedro, com dolo, deixou de repassá-lo à previdência social. Pedro é 

primário e de bons antecedentes. 

Nessa situação hipotética, 

 

a punibilidade de Pedro será extinta se, antes do início da ação fiscal, ele declarar, 

confessar e efetuar o recolhimento das prestações previdenciárias, espontaneamente e 

na forma do regulamento do INSS. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

01- Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a 

participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. 

A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. 

 

Recebida a denúncia, não será mais cabível prisão temporária para Lúcio e Carlos. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

02- Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a 

participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. 

A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. 

 

Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

03- A respeito de ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais (Lei n.º 9.099/1995), julgue o item seguinte. 

 

O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal desde que a denúncia 

esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

04- Com relação a provas, julgue o próximo item. 

Provas obtidas por meios ilícitos podem excepcionalmente ser admitidas se 

beneficiarem o réu 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

05- Acerca de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, julgue o item 

subsecutivo. 

 

É vedada a concessão de liberdade provisória a autor de crime inafiançável. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

06- Acerca de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, julgue o item 

subsecutivo. 
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A prisão em flagrante do autor de crime de ação penal pública condicionada à 

representação substitui a necessidade de manifestação do ofendido para instauração de 

inquérito policial. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

07- A respeito de ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais (Lei n.º 9.099/1995), julgue o item seguinte. 

 

Conforme o rito da Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, não sendo o denunciado 

encontrado para citação pessoal ou por mandado, os autos devem ser remetidos ao 

juízo comum, que procederá à citação por edital. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
08- Jaime foi preso em flagrante por ter furtado uma bicicleta havia dois meses. 

Conduzido à delegacia, Jaime, em depoimento ao delegado, no auto de prisão em 
flagrante, confessou que era o autor do furto. Na audiência de custódia, o Ministério 

Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o 
argumento da gravidade abstrata do delito praticado. No entanto, após ouvir a defesa, 
o juiz relaxou a prisão em flagrante, com fundamento de que não estava presente o 

requisito legal da atualidade do flagrante, em razão do lapso temporal de dois meses 
entre a consumação do crime e a prisão do autor. Dias depois, em nova diligência no 

inquérito policial instaurado pelo delegado para apurar o caso, Jaime, já em liberdade, 
retratou-se da confissão, alegando que havia pegado a bicicleta de Abel como forma de 

pagamento de uma dívida. Ao ser ouvido, Abel confirmou a narrativa de Jaime e 
afirmou, ainda, que registrou boletim de ocorrência do furto da bicicleta em retaliação 
à conduta de Jaime, seu credor. Por fim, o juiz competente arquivou o inquérito policial 

a requerimento de membro do Ministério Público, por atipicidade material da conduta, 
sob o fundamento de ter havido entendimento mútuo e pacífico entre Jaime e Abel 

acerca da questão, nos termos do relatório final produzido pelo delegado.  

A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. 

 

O relaxamento da prisão em flagrante de Jaime implica, por derivação, a ilicitude das 

provas produzidas diretamente em decorrência do flagrante.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

09- A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. 

 

Na hipótese de decretação de prisão preventiva de Jaime, não bastaria que o juiz 

fundamentasse a decisão apenas na gravidade abstrata do delito, sendo imprescindível 

também a demonstração de insuficiência da aplicação de medida cautelar diversa da 

prisão. 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

10- A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. 

 

A decisão de arquivamento do inquérito por atipicidade impede que Jaime seja 

denunciado posteriormente pela mesma conduta, ainda que sobrevenham novos 

elementos de informação. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

11- A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. 

 

O delegado de polícia não poderia deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante de 

Jaime, mesmo que tivesse observado a ausência da atualidade do flagrante, nem 

caberia a ele sugerir o arquivamento do inquérito em relatório final, uma vez que a ação 

do delegado em sede de investigações policiais é regida pelo princípio do in dubio pro 

societate e deve fazer prevalecer o interesse público sobre o individual. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
12- Valter, preso em flagrante por suposta prática de furto simples, não pagou a fiança 

arbitrada pela autoridade policial, tendo permanecido preso até a audiência de custódia, 
realizada na manhã do dia seguinte a sua prisão.  

A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.  

 

Segundo o Código de Processo Penal, na audiência de custódia, diante da constatação 

da desnecessidade de prisão preventiva e da situação de pobreza de Valter, o juiz 

deverá estabelecer a liberdade provisória desvinculada e sem fiança.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

13- A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.  

 

Na audiência de custódia, caso não tenha advogado particular, Valter poderá contar 

com a assistência de defensor público, que acompanhará o ato na presença do juiz, do 

promotor de justiça, do secretário de audiência e dos policiais que promoveram a 

prisão.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

14- A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.  
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Na audiência de custódia, ao entrevistar Valter, o juiz deverá abster-se de formular 

perguntas com a finalidade de produzir provas sobre os fatos objeto do auto da prisão 

em flagrante, mas deverá indagar acerca do tratamento recebido nos locais por onde o 

autuado passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência 

de tortura e maus tratos.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
15- Um promotor de justiça participou de investigação criminal junto a grupo 

especializado de combate ao crime organizado, órgão de execução no combate à 
criminalidade organizada do Ministério Público. Com base nessa investigação criminal, 
o referido membro do parquet ofereceu denúncia criminal, que foi recebida pelo juízo. 

No decorrer da instrução desse processo criminal, outro promotor de justiça designado 
opinou, nas alegações finais, pela absolvição do réu.  

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

A jurisprudência dos tribunais superiores não admite a ocorrência de opiniões colidentes 

manifestadas em momentos sucessivos de membros do Ministério Público por ofensa 

ao postulado do promotor natural.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

16- Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Embora constitucional a atribuição do Ministério Público para promover investigação de 

natureza penal, segundo o STJ, a participação de membro do parquet na fase 

investigatória criminal no grupo especializado impede que este membro ofereça a 

denúncia bem como ofende o direito a ampla defesa. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
17- José, de sessenta e nove anos de idade, fiscal de vigilância sanitária municipal, 

viúvo e único responsável pelos cuidados de seu filho, de onze anos de idade, foi 
denunciado à polícia por comerciantes que alegavam que o referido fiscal lhes solicitava 
dinheiro para que não fossem por ele autuados por infração à legislação sanitária. 

Durante investigação conduzida por autoridade policial em razão dessa denúncia, foi 
deferida judicialmente interceptação da comunicação telefônica de José. 

    Nesse ato, evidenciou-se, em uma degravação, que José havia solicitado certa 
quantia em dinheiro a um comerciante, Pedro, para não interditar seu estabelecimento 
comercial, e que José havia combinado encontrar-se com Pedro para realizarem essa 

transação financeira. Na interceptação, foram captadas, ainda, conversas em que José 
e outros quatro fiscais não identificados discutiam a forma de solicitar dinheiro a 

comerciantes, em troca de não autuá-los, e a repartição do dinheiro que seria obtido 
com isso. 
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         No dia combinado, Pedro encontrou-se com José, e, pouco antes de entregar-lhe 
o dinheiro que carregava consigo, policiais que haviam instalado escuta ambiental na 

sala do fiscal mediante autorização judicial prévia deram voz de prisão em flagrante a 
José, conduzindo-o, em seguida, à presença da autoridade policial. 
         Em revista pessoal, foi constatado que José portava três cigarros de maconha. 

Questionado, o fiscal afirmou ter comprado os cigarros de um estrangeiro que trazia os 
entorpecentes de seu país para o Brasil e os revendia perto da residência de José. A 

autoridade policial deu andamento aos procedimentos, redigiu o relatório final do 
inquérito policial e o encaminhou à autoridade competente. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

A prisão de José, realizada pelos policiais, é nula, uma vez que a preparação do flagrante 

tornou impossível a consumação do crime. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

18- Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

A autoridade policial não poderá arbitrar fiança para a soltura de José, pois o crime de 

corrupção passiva é equiparado a crime hediondo. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

19- Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

No curso da ação penal, caso seja decretada prisão preventiva, o juiz poderá, a 

requerimento da defesa de José, substituí-la por prisão domiciliar. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

20- No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos princípios do contraditório 

e da ampla defesa, julgue o item a seguir. 

 

É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos colhidos 

em inquérito policial. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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21- No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos princípios do contraditório 

e da ampla defesa, julgue o item a seguir. 

 

É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao 

procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como 

sigiloso. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

22- Com relação aos meios de prova e os procedimentos inerentes a sua colheita, no 

âmbito da investigação criminal, julgue o próximo item. 

 

A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial e 

ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo, dentro da casa, situação de flagrante 

delito nas modalidades próprio, impróprio ou ficto. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
23- Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, 
policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por 

rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo 
foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca 

de 200 km do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do 
homicida. Dada voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida arma de fogo que 
estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item. 

 

Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade 

policial competente, o policial rodoviário responsável pela prisão e condução do preso 

deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

24- Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item. 

 

De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura hipótese de 

flagrante presumido ou ficto. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

25- Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de 

uma assertiva a ser julgada em consonância com a doutrina majoritária e com o 
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entendimento dos tribunais superiores acerca de provas no processo penal, prisão e 

liberdade provisória e habeas corpus. 

 

Um cidadão penalmente imputável foi preso em flagrante delito pela prática de crime 

hediondo. Nessa situação, é vedada a concessão de fiança ao autuado, mas não será 

proibido o deferimento de liberdade provisória. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

26- Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de 

uma assertiva a ser julgada em consonância com a doutrina majoritária e com o 

entendimento dos tribunais superiores acerca de provas no processo penal, prisão e 

liberdade provisória e habeas corpus. 

 

Um indivíduo penalmente imputável apresentou-se espontaneamente a autoridade 

policial depois de ter cometido um crime. Nessa situação, a apresentação espontânea 

não impede a decretação da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

27- Em relação a inquérito policial, ação penal e competência, julgue o próximo item, 

de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. 

 

Denúncia anônima sobre fato grave de necessária repressão imediata é suficiente para 

embasar, por si só, a instauração de inquérito policial para rápida formulação de pedido 

de quebra de sigilo e de interceptação telefônica. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

28- A polícia civil de determinado município deflagrou operação a fim de investigar a 
exploração ilícita de jogo do bicho, promovida pelos denominados banqueiros. 

Constatou-se que os chamados recolhedores usavam motocicletas para coletar apostas 
em municípios vizinhos. Identificadas as motocicletas usadas, o Ministério Público 
estadual requereu a busca e apreensão dos veículos, o que foi deferido pelo juízo 

competente. Intimado, Antônio, dono de uma das motocicletas e recolhedor de apostas, 
compareceu à delegacia, ocasião em que firmou compromisso de posterior 

comparecimento ao juízo criminal e entregou o veículo, após lavratura do competente 
termo circunstanciado. Na audiência preliminar, o representante do Ministério Público 
apresentou proposta de transação penal a Antônio: pagamento de dez cestas básicas a 

uma instituição de caridade. A proposta foi aceita e devidamente homologada pelo juízo. 
Comprovado o cumprimento da proposta, foi proferida sentença extintiva da 

punibilidade de Antônio. Na mesma sentença, o magistrado acolheu manifestação do 
Ministério Público e decretou o confisco da motocicleta de Antônio. 
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Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando os 

institutos inerentes à Lei n.º 9.099/1995 e o entendimento dos tribunais superiores 

acerca da matéria. 

A condenação penal de Antônio, em caso de eventual inviabilização da transação penal, 

dependeria da identificação dos denominados banqueiros que promoviam o jogo do 

bicho.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

29- Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando os 

institutos inerentes à Lei n.º 9.099/1995 e o entendimento dos tribunais superiores 

acerca da matéria. 

A análise negativa das circunstâncias da prática do delito praticado poderia impedir o 

oferecimento do benefício da transação penal, ainda que preenchidos os requisitos 

objetivos para a sua concessão. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

30- Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando os 

institutos inerentes à Lei n.º 9.099/1995 e o entendimento dos tribunais superiores 

acerca da matéria. 

Dada a extinção da punibilidade de Antônio, o juízo não poderia ter decretado o confisco 

da motocicleta apreendida. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

31- Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando os 

institutos inerentes à Lei n.º 9.099/1995 e o entendimento dos tribunais superiores 

acerca da matéria. 

A homologação de transação penal faz coisa julgada material e, dessa forma, mesmo 

que cláusulas acordadas sejam descumpridas, inviabiliza a ocorrência de posterior 

requisição de inquérito policial.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

32- Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando os 

institutos inerentes à Lei n.º 9.099/1995 e o entendimento dos tribunais superiores 

acerca da matéria. 

O confisco da motocicleta foi legítimo, como efeito penal decorrente da natureza do 

delito praticado: Antônio utilizava o veículo como instrumento do crime. 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

33- Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às 

garantias constitucionais.  

No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a 

aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
34- Durante uma festa, após desentendimentos entre Carlos e Miro, este proferiu 
xingamentos racistas contra aquele, o que levou Carlos a empurrar seu agressor, que 

caiu em uma mesa de vidro. Com o forte impacto, a mesa se despedaçou 
completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o corpo de Miro. Os 

convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros: Carlos foi preso em 
flagrante e Miro foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por cinco dias, com 
risco de morte; passou por procedimentos cirúrgicos e, posteriormente, teve de ficar 

afastado de sua atividade laboral por trinta e dois dias. O Ministério Público denunciou 
Carlos por lesão corporal de natureza grave. 

Nessa situação hipotética, a prisão em flagrante de Carlos foi legal, não sendo possível 

a concessão de liberdade provisória pela natureza do crime. 

 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
35- Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um 

veículo, um traficante disparou um tiro contra agente policial federal que estava em 
missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o 

traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e levaram o colega 
ferido ao hospital da região. 
 

Nessa situação hipotética, caso o traficante tenha se identificado com carteira nacional 
de habilitação rasurada, sua identificação criminal deverá ser feita pelo processo 

datiloscópico. 
 
( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

36- Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética, 

seguida de uma assertiva a ser julgada com base em disposições das Leis 

n.os 8.069/1990, 12.037/2009 e 13.445/2017 e suas alterações. 

 

Um indivíduo foi preso e a autoridade judiciária decidiu, de ofício, pela sua identificação 

criminal, por entender que tal medida seria essencial às investigações policiais. Nessa 

situação, a identificação criminal é legal e incluirá o processo datiloscópico e o 

fotográfico, podendo incluir também a coleta de material genético para a obtenção do 

perfil genético. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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37- ao tomar conhecimento do homicídio, cuja ação penal é pública incondicionada, a 

autoridade policial terá de instaurar o inquérito de ofício, o qual terá como peça 

inaugural uma portaria que conterá o objeto de investigação, as circunstâncias 

conhecidas e as diligências iniciais que serão cumpridas. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

38-      João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e 

armazenar, vende, clandestinamente, cigarros de origem estrangeira nas ruas de 

determinada cidade brasileira. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à 

lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para 

fazê-lo, desde que esta preste o compromisso legal anteriormente. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

39-       A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs 

piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para 

venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido 

por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a 

delegacia. 

 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

Em regra, após a condução coercitiva de Pedro à delegacia, a competência para lavrar 

o auto de prisão em flagrante é da autoridade policial. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

40-       A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs 

piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para 

venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido 

por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a 

delegacia. 

 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
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Nesse caso, era dispensável prévia autorização judicial para apreensão dos CDs e DVDs, 

por isso os policiais agiram corretamente, uma vez que tais objetos estavam 

relacionados com a infração cometida por Pedro. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

 

01- A respeito do Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, 

julgue o item subsecutivo.  

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos indica, como forma de redução das 

prisões preventivas, a utilização das práticas de justiça restaurativa, que, no Brasil, são 

incentivadas por resolução do Conselho Nacional de Justiça. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

02- Com relação ao acesso das minorias aos direitos humanos, julgue o item 

subsequente.  

 

Quilombolas são pessoas que integram comunidades étnicas sem identidade de cor ou 

raça que remontam ao período colonial brasileiro e, atualmente, reivindicam a 

efetivação do direito à terra que tradicionalmente ocupam.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

03- Com relação ao acesso das minorias aos direitos humanos, julgue o item 

subsequente.  

 

Crianças estrangeiras que migrarem para o Brasil desacompanhadas de seus 

responsáveis e sem documento de viagem poderão ser assistidas pela Defensoria 

Pública, para que sua situação seja regularizada no país.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

04- Com relação ao acesso das minorias aos direitos humanos, julgue o item 

subsequente.  

 

A preservação de tradições e práticas culturais de minorias é incompatível com a 

universalidade dos direitos humanos.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

05- Com fundamento nas teorias sobre direitos humanos e na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, julgue o item que se segue.  
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A teoria de Habermas sobre os direitos humanos, fundamentada na filosofia de Kant, 

considera os direitos humanos em espécie como derivações da dignidade humana: 

embora cada direito tenha sentido específico, todas as pessoas merecem proteção 

jurídica.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

06- Com fundamento nas teorias sobre direitos humanos e na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, julgue o item que se segue.  

 

Na perspectiva de Jürgen Habermas, os direitos humanos pressupõem a soberania 

popular, e vice-versa, na medida em que esses direitos são fruto de decisões populares 

soberanas que, ao mesmo tempo, estão limitadas por esses mesmos direitos.      

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

07- Com fundamento nas teorias sobre direitos humanos e na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, julgue o item que se segue.  

 

Os direitos humanos visam garantir que todas as pessoas sejam sujeitos de direitos em 

qualquer lugar onde estiverem, o que, todavia, não significa a existência de uma 

cidadania global no mundo contemporâneo.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

08- A respeito do tratamento constitucional dos tratados internacionais de direitos 

humanos, julgue o item que se segue. 

 

Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais sobre direitos 

humanos podem receber status normativo-hierárquico constitucional ou legal. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

09- Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, da sua afirmação histórica 

e da sua relação com a responsabilidade do Estado, julgue o próximo item.  

 

Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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10- Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, da sua afirmação histórica 

e da sua relação com a responsabilidade do Estado, julgue o próximo item.  

 

As pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção 

prevista nas normas que dispõem sobre direitos humanos. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

11- Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios, direitos e garantias 

fundamentais, julgue o item a seguir.  

 

Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas 

constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará 

sujeita a responsabilização. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

12- Julgue (C ou E) o item a seguir, acerca do direito internacional dos direitos humanos 

e do direito internacional humanitário. 

A proteção a civis em conflitos armados é regra absoluta de direito internacional 

humanitário e deve prevalecer mesmo nos períodos em que civis venham a engajar-se 

diretamente em hostilidades. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

13- Julgue (C ou E) o item a seguir, acerca do direito internacional dos direitos humanos 

e do direito internacional humanitário. 

Se em conflitos armados internacionais um combatente capturado pelo inimigo tem a 

proteção que advém do status de prisioneiro de guerra, essa mesma proteção não é 

prevista em caso de conflitos armados não internacionais. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

14- Acerca de direitos humanos, direitos de minorias e movimentos sociais urbanos, 

julgue o item seguinte. 

 

Atualmente os direitos humanos têm sido utilizados pelos movimentos sociais urbanos 

e rurais, assim como por povos e comunidades tradicionais, como forma de proteção, 

principalmente contra transgressões cometidas pelo Estado ou por seus agentes. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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15- Com relação às normas do direito brasileiro, julgue o item que se segue.  

 

Todos os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos são incluídos no 

ordenamento jurídico brasileiro com força de norma constitucional.      

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

16- De acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 

23 de maio de 1969, define-se por tratado internacional o “acordo internacional 

concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de 

um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja 

sua denominação específica”. No que se refere a esse assunto, julgue o item seguinte. 

 

Ao defender a independência do direito internacional em relação ao direito nacional, os 

dualistas o fazem levando em consideração exclusivamente as hipóteses de conflito 

entre um tratado e uma norma de direito interno. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

17- Acerca da proteção a grupos vulneráveis, julgue o seguinte item. 

 

O reconhecimento da ascendência quilombola pelas autoridades federais independe de 

a própria comunidade atribuir-se essa característica. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

18- Acerca da proteção a grupos vulneráveis, julgue o seguinte item. 

 

A recuperação da autoestima pela pessoa escalpelada constitui aspecto fundamental a 

ser considerado para se estabelecer o alcance da assistência jurídica que a ela será 

prestada. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

19- Acerca da proteção a grupos vulneráveis, julgue o seguinte item. 

 

A parcela da população que utiliza como moradia ruínas de edifícios abandonados pelos 

proprietários está incluída na mesma proteção dedicada àqueles que estão em situação 

de rua. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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20- A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a liberdade, a justiça e a 

paz no mundo como os fundamentos para que os direitos sejam iguais. A esse respeito, 

julgue o item que se segue. 

De acordo com o PNDH, toda pessoa tem direito a instrução, que deverá ser gratuita 

em todos os níveis de escolaridade. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

21- No que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o seguinte item. 

As escolas particulares podem cobrar dos estudantes com deficiência mensalidades com 

valores maiores que os das mensalidades cobradas de estudantes sem deficiência. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

22- Com referência à Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção de 

Guatemala), julgue o próximo item. 

A Convenção da Guatemala serviu como referência para a elaboração do texto da 

Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

23- Com referência às disposições da legislação específica relativa aos idosos e às 

mulheres, julgue o item que se segue. 

O atendimento multidisciplinar realizado no âmbito da Defensoria Pública, voltado para 

a ofendida, para o agressor e para os familiares, inclui a elaboração de laudos ou 

subsídios verbais em audiência, além de trabalhos de orientação, encaminhamento e 

prevenção. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

24- O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) estabeleceu, em 2010, 

diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas a serem trilhados nos próximos 

anos. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue. 

Com base na desconstrução da heteronormatividade, o PNDH-3 recomenda que as 

configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais (LGBT) sejam reconhecidas e incluídas nos sistemas de informação do 

serviço público. 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

25- O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) estabeleceu, em 2010, 

diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas a serem trilhados nos próximos 

anos. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue. 

 

O PNDH-3 recomenda adequar os serviços de acolhimento aos parâmetros aprovados 

pelo CONANDA e pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de modo a 

eliminar a longa permanência de crianças e adolescentes em situações de abrigamento. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

26- De acordo com o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3/2009) e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente. 

 

Entre as principais diretrizes do PNDH-3/2009, no eixo de segurança pública, acesso à 

justiça e combate à violência, incluem-se a democratização e modernização do sistema 

de segurança pública; a transparência e participação popular no sistema de segurança 

pública e justiça criminal; e o combate à violência institucional, com ênfase na 

erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

27- De acordo com o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3/2009) e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue o item subsequente. 

 

O PNDH-3/2009 tem como primeiro eixo orientador, em seu artigo 2.º, a interação 

democrática entre Estado e sociedade civil. As diretrizes desse eixo incluem o 

fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas 

públicas e de interação democrática; a valorização da pessoa humana como sujeito 

central do processo de desenvolvimento; e a garantia dos direitos humanos de forma 

universal, indivisível e interdependente, de modo que seja assegurada a cidadania 

plena. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

28- Julgue o item subsequente, acerca das Diretrizes Nacionais para Educação em 

Direitos Humanos. 

 

O objetivo central da educação em direitos humanos é a formação para a vida e para a 

convivência. No ensino superior, o exercício cotidiano dos direitos humanos deverá 

orientar, prioritariamente, o planejamento educacional da área de humanidades. 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

29- Julgue o item subsequente, acerca das Diretrizes Nacionais para Educação em 

Direitos Humanos. 

 

Com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, 

um dos princípios que fundamentam a educação em direitos humanos é a 

sustentabilidade socioambiental. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

30- Julgue o item subsequente acerca das Diretrizes Nacionais para Educação em 

Direitos Humanos. 

 

O desenvolvimento de concepções e práticas educativas que visem à mudança e à 

transformação social e que atendam às necessidades de igualdade e defesa de 

dignidade humana, preconizada em diversos documentos nacionais e internacionais, é 

de responsabilidade dos sistemas de ensino, desde o início da escolarização até o ensino 

superior. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

31- Aprovada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um 

prolongamento da Carta da Organização das Nações Unidas, documento que assinala o 

surgimento da instituição após a ocorrência de duas guerras mundiais na primeira 

metade do século XX. Com referência à DUDH, julgue o item subsequente. 

 

A DUDH enfatiza o respeito aos direitos e liberdades de ordem pessoal, entre os quais 

estão o direito à dignidade da pessoa, a garantia de proteção igual perante a lei, a 

garantia contra o trabalho escravo, a tortura, as detenções e as penas arbitrárias, além 

do direito de recorrer ao Poder Judiciário contra abusos do poder. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

32- Aprovado em 2009, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) 

assenta-se nos seguintes eixos orientadores: interação democrática entre Estado e 

sociedade civil; desenvolvimento e direitos humanos; universalização dos direitos em 

um contexto de desigualdades; segurança pública, acesso à justiça e combate à 

violência; educação e cultura em direitos humanos; direito à memória e à verdade. A 

respeito desse assunto, julgue o item que se segue. 
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Uma importante diretriz do PNDH-3 refere-se ao combate à violência institucional, com 

ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

33- Aprovado em 2009, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) 

assenta-se nos seguintes eixos orientadores: interação democrática entre Estado e 

sociedade civil; desenvolvimento e direitos humanos; universalização dos direitos em 

um contexto de desigualdades; segurança pública, acesso à justiça e combate à 

violência; educação e cultura em direitos humanos; direito à memória e à verdade. A 

respeito desse assunto, julgue o item que se segue. 

 

Ao propor um eixo orientador centrado na relação entre desenvolvimento e direitos 

humanos, o PNDH-3 defende, entre outros objetivos, um modelo de desenvolvimento 

sustentável, assinalado pela inclusão social e econômica, tecnologicamente responsável 

e ambientalmente equilibrado. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

34- Aprovado em 2009, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) 

assenta-se nos seguintes eixos orientadores: interação democrática entre Estado e 

sociedade civil; desenvolvimento e direitos humanos; universalização dos direitos em 

um contexto de desigualdades; segurança pública, acesso à justiça e combate à 

violência; educação e cultura em direitos humanos; direito à memória e à verdade. A 

respeito desse assunto, julgue o item que se segue. 

 

Entre as diretrizes contidas no PNDH-3, estão a democratização e a modernização do 

sistema de segurança pública, o que requer transparência e efetiva participação da 

sociedade na abordagem do tema.  

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

35- A Constituição Federal de 1988 (CF) simboliza, sob o ponto de vista jurídico-
político, a consumação do processo de reconstrução democrática do Brasil. Direitos 
humanos e direitos fundamentais nela foram inscritos com tal vigor que lhe renderam a 

denominação de Constituição Cidadã. É nessa perspectiva de fortalecimento do espírito 
de cidadania que se devem situar programas, instituições e organismos como o terceiro 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH–3), a PNPS, o SNPS, o Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o Conselho Penitenciário. 
 

De acordo com os dispositivos constitucionais que abordam os direitos humanos e os 
direitos fundamentais, e considerando os objetivos e as diretrizes dos programas e 

órgãos acima mencionados, julgue o item subsequente. 

Entre outras, assegura-se aos presos a garantia do respeito à sua integridade moral. 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

36- Objetivando duplicar as estradas de acesso a determinado município, a prefeitura 

desse município terá de realizar a desocupação de terrenos de sua propriedade onde se 

encontram um grupo de quilombolas, um grupo de imigrantes estrangeiros em situação 

irregular no país, um grupo de ex-moradores de rua e um grupo remanescente de outra 

ocupação irregular recentemente desalojado com violência pelas forças de segurança 

pública. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o     item     a seguir, considerando as 

normas regentes da proteção a minorias e demais grupos vulneráveis. 

 

Considerando-se que o grupo de quilombolas não tem titulação da propriedade ou 

reconhecimento oficial de sua cultura e de suas tradições, a ele devem ser aplicadas as 

mesmas medidas protetivas que aos demais grupos. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

37- Objetivando duplicar as estradas de acesso a determinado município, a prefeitura 

desse município terá de realizar a desocupação de terrenos de sua propriedade onde se 

encontram um grupo de quilombolas, um grupo de imigrantes estrangeiros em situação 

irregular no país, um grupo de ex-moradores de rua e um grupo remanescente de outra 

ocupação irregular recentemente desalojado com violência pelas forças de segurança 

pública. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o     item     a seguir, considerando as 

normas regentes da proteção a minorias e demais grupos vulneráveis. 

Cabe à DP, entre outros órgãos, promover ações que visem garantir às populações 

ocupantes dos referidos terrenos, quando de sua remoção, o recebimento de aluguel 

social até que elas sejam definitivamente alocadas por meio de programas de moradia 

popular. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

38- Objetivando duplicar as estradas de acesso a determinado município, a prefeitura 

desse município terá de realizar a desocupação de terrenos de sua propriedade onde se 

encontram um grupo de quilombolas, um grupo de imigrantes estrangeiros em situação 

irregular no país, um grupo de ex-moradores de rua e um grupo remanescente de outra 

ocupação irregular recentemente desalojado com violência pelas forças de segurança 

pública. 
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A respeito dessa situação hipotética, julgue o     item     a seguir, considerando as 

normas regentes da proteção a minorias e demais grupos vulneráveis. 

Em relação aos imigrantes estrangeiros em situação irregular, devem ser adotadas, pela 

DP, medidas que garantam seu retorno imediato ao país de origem, estando a adoção 

de medidas protetivas afastada, dada a condição irregular desses imigrantes no Brasil. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

39- Com relação aos direitos humanos, julgue o item     que se segue. 

Ainda que sua aparência seja feminina, o transexual não está amparado pela legislação 

de proteção às mulheres, uma vez que, na aplicação dessa legislação específica, deve-

se considerar o gênero constante no registro civil do agredido. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

40- Com relação aos direitos humanos, julgue o item que se segue. 

 

Considera-se haver ofensa ao princípio da ampla defesa no caso de o defensor dativo 

de acusado da prática do crime de homicídio apresentar, em defesa do acusado, 

argumentações genéricas, sem considerar as especificidades do crime por este 

cometido. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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INFORMÁTICA 

 

01- Com relação a informática e processo digital, julgue o item que se segue.  

 

Apesar de a Internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários 

domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à Internet, isto é, uma 

empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

02- Com relação a conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue. 

 

As intranets utilizam tecnologias da Internet para viabilizar a comunicação entre os 

empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de 

forma colaborativa. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

03- Com relação a conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue. 

 

Um certificado digital validado por uma autoridade certificadora permite associar uma 

mensagem ao seu remetente, garantindo-se, assim, a autenticidade da comunicação. 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

04- A respeito de redes de computadores, julgue o item que segue. 

 

Entre os delimitadores de pesquisa pelo Google, o comando filetype:pdf delimita a 

busca apenas de arquivos no formato PDF. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

05- Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas, 

julgue o item a seguir. 

 

No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas 

na seguinte ordem: adição ou subtração (+ ou –); multiplicação ou divisão (* ou /); 

exponenciação (^); porcentagem (%). 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

06- Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas, 

julgue o item a seguir. 
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Na edição de um documento no Microsoft Word, a inserção de recuos nos parágrafos 

deve ser feita por meio da barra de espaço do teclado, uma vez que nem sempre a 

régua está visível e os comandos de recuo só funcionam para tabelas. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

07- Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas, 

julgue o item a seguir. 

 

O shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux: o primeiro 

serve para interpretar os comandos do usuário, e o segundo, para controlar os 

dispositivos do computador 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

08- Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas, 

julgue o item a seguir. 

 

Programas e arquivos que estejam abertos e em uso no ambiente Windows podem ser 

acessados pelo Painel de controle, que é uma barra horizontal localizada na parte 

inferior da tela. 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

09- Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas, 

julgue o item a seguir. 

 

No Excel, o uso de referências absolutas com auxílio do sinal $ (cifrão) garante que uma 

fórmula não seja alterada quando for copiada. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

10- Julgue o item subsequente, a respeito de conceitos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet. 

 

As versões mais modernas dos navegadores Chrome, Firefox e Edge reconhecem e 

suportam, em instalação padrão, os protocolos de Internet FTP, SMTP e NNTP, os quais 

implementam, respectivamente, aplicações de transferência de arquivos, correio 

eletrônico e compartilhamento de notícias. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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11- Julgue o item subsequente, a respeito de conceitos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet. 

 

Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e 

controlar outro computador, independentemente da distância física entre eles, desde 

que ambos os computadores estejam conectados à Internet. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

12- Acerca de proteção e segurança da informação, julgue o seguinte item. 

 

No acesso a uma página web que contenha o código de um vírus de script, pode ocorrer 

a execução automática desse vírus, conforme as configurações do navegador. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

13-A respeito de computação em nuvem, julgue o próximo item. 

 

A computação em nuvem do tipo software as a service (SaaS) possibilita que o usuário 

acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador conectado à 

Internet. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

14- Julgue o item seguinte, relativo ao programa de navegação Internet Explorer 11 e 

aos mecanismos de busca avançada no Google. 

 

O mecanismo de busca do Google permite encontrar imagens com base em diversos 

filtros, como, por exemplo, o tamanho e o tipo da imagem; contudo, não é possível 

pesquisar imagens por meio de sua(s) cor(es). 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

15- Julgue o item seguinte, relativo ao programa de navegação Internet Explorer 11 e 

aos mecanismos de busca avançada no Google. 

 

Se, em uma sessão, a página inicial do Internet Explorer 11 for alterada, ela somente 

aparecerá novamente quando se abrir uma nova sessão de navegação ou janela e se 

clicar o botão  ou, ainda, se forem usadas as teclas de 

atalho  . 
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( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

16- Julgue o item seguinte, relativo ao programa de navegação Internet Explorer 11 e 

aos mecanismos de busca avançada no Google. 

 

Na realização de pesquisa por meio do Google, o uso do termo info:www.unb.br permite 

a obtenção de detalhes sobre o sítio eletrônico da UnB. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO  

 

17- Julgue o item seguinte, relativo ao programa de navegação Internet Explorer 11 e 

aos mecanismos de busca avançada no Google. 

 

No Internet Explorer 11, o recurso de salvar senhas não é ativado por padrão; caso se 

deseje ativá-lo, deve-se realizar o seguinte procedimento: clicar o botão 

Ferramentas  escolher Opções da Internet e, na lista disponibilizada, clicar a 

opção Salvar Senhas.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

18- Julgue o item a seguir, a respeito do sistema operacional Windows 8, da 

manipulação de arquivos e pastas e do Microsoft Word 2010. 

 

No Word 2010, por meio do botão Pincel de Formatação, é possível somente copiar a 

formatação de texto selecionado, já que esse botão não copia a formatação de 

estruturas como parágrafos, tabelas etc. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

19-Julgue o item a seguir, a respeito do sistema operacional Windows 8, da 

manipulação de arquivos e pastas e do Microsoft Word 2010. 

 

No Windows 8, alguns recursos estão disponíveis por meio de entradas ocultas 

guardadas nos cantos do ambiente; um exemplo de entrada oculta é a barra Charms.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

20- Julgue o item a seguir, a respeito do sistema operacional Windows 8, da 

manipulação de arquivos e pastas e do Microsoft Word 2010. 
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No ambiente Windows 8, as pastas, diferentemente dos arquivos, não podem ser 

recortadas, podendo apenas ser copiadas ou excluídas. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

21- Julgue o item a seguir, a respeito do sistema operacional Windows 8, da 

manipulação de arquivos e pastas e do Microsoft Word 2010. 

 

No Windows 8, para informar as credenciais que permitem fazer logon no sistema, o 

usuário deverá antes desbloquear uma tela que é exibida antes da tela de logon. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

22- Julgue o item seguinte, a respeito da versão mais atual do programa de navegação 

Chrome e dos mecanismos de busca avançada no Google. 

 

Em uma pesquisa por meio do Google, o uso da expressão “concurso fub” -“nível 

médio”, incluindo as aspas duplas, permite encontrar informações somente dos 

concursos de nível médio da FUB que estiverem disponíveis na Internet. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

23- Julgue o item seguinte, a respeito da versão mais atual do programa de navegação 

Chrome e dos mecanismos de busca avançada no Google. 

 

No navegador Chrome, se a opção de sincronização estiver ativada, informações como 

favoritos, históricos e senhas serão salvas na conta do Google do usuário e poderão ser 

recuperadas, se necessário. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

24- Julgue o item seguinte, a respeito da versão mais atual do programa de navegação 

Chrome e dos mecanismos de busca avançada no Google. 

 

Embora o Google possua diversos recursos para filtrar resultados de pesquisas, não é 

possível encontrar uma imagem em um sítio ou domínio específico. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

25- Julgue o item seguinte, a respeito da versão mais atual do programa de navegação 

Chrome e dos mecanismos de busca avançada no Google. 
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A limpeza do histórico de navegação do Chrome implica a exclusão, da página Histórico, 

dos endereços da Web visitados, e também não serão mais exibidas as previsões da 

barra de endereço dos sítios visitados. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

26- Acerca do sistema operacional Linux, do gerenciador de arquivos Windows Explorer 

e do Microsoft Excel 2010, julgue o item subsequente. 

 

A menos que o texto esteja entre aspas, o Microsoft Excel 2010 não diferencia letras 

minúsculas e maiúsculas; assim, as fórmulas =soma(c5:c10) e =SOMA(C5:C10) 

produzirão o mesmo resultado.  

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

27- Acerca do sistema operacional Linux, do gerenciador de arquivos Windows Explorer 

e do Microsoft Excel 2010, julgue o item subsequente. 

 

No Microsoft Excel 2010, é possível formatar células por meio das opções Alinhamento, 

Borda e Fonte, desde que a formatação seja realizada antes da inserção dos dados. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

28- Acerca do sistema operacional Linux, do gerenciador de arquivos Windows Explorer 

e do Microsoft Excel 2010, julgue o item subsequente. 

 

Há uma diversidade grande de distribuições do sistema Linux, cada uma delas com 

estrutura de diretórios e kernel diferentes. 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

29- Acerca de pesquisas na Web e de vírus e ataques a computadores, julgue o  item 

subsequente. 

 

Se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua 

condição original, pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit permanecerão 

ativas. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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30- Acerca de pesquisas na Web e de vírus e ataques a computadores, julgue o  item 

subsequente. 

 

Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente 

é o scareware, pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e 

são capazes de remover 99% dos vírus existentes 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

31- Acerca de pesquisas na Web e de vírus e ataques a computadores, julgue o  item 

subsequente. 

 

Situação hipotética: Foram realizadas duas pesquisas na Web por meio do Google. 

Na primeira, inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site:bnb.com.br. Na segunda, 

inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site: bnb.com.br. Assertiva: Em ambos os 

casos, os resultados obtidos serão exatamente os mesmos, pois o Google não distingue 

o uso de espaço entre o termo de pesquisa e o símbolo ou a palavra. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

32- Com relação aos protocolos web e ao navegador Mozilla Firefox em sua versão mais 

atual, julgue o item seguinte. 

Diferentemente do SMTP, o protocolo IMAP permite que sejam utilizadas aplicações de 

acesso a terminal, como o Telnet. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

33- Com relação aos protocolos web e ao navegador Mozilla Firefox em sua versão mais 

atual, julgue o item seguinte. 

No Mozilla Firefox, para exibir a janela no modo tela inteira, é suficiente clicar, 

sucessivamente, o botão       , localizado no lado direito da barra de ferramentas, e, 

entre as opções na lista disponibilizada, o botão      . 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

34- Acerca de pesquisas na Web e de vírus e ataques a computadores, julgue o  item 

subsequente. 

 

O Google permite que seja realizada uma combinação de pesquisas por meio do 

operador OR. Dessa forma, é possível, por exemplo, encontrar resultados que 
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contenham as palavras crédito ou investimento em uma única pesquisa, por meio da 

inserção de crédito OR investimento na caixa de pesquisa. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

35- Com relação aos protocolos web e ao navegador Mozilla Firefox em sua versão mais 

atual, julgue o item seguinte. 

Uma das ferramentas mais completas do Mozilla Firefox é o corretor ortográfico, que é 

instalado no navegador e contém todos os idiomas em um único dicionário. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

36- Com relação aos protocolos web e ao navegador Mozilla Firefox em sua versão mais 

atual, julgue o item seguinte. 

Instruções típicas como USER e PASS são permitidas pelo protocolo POP 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

37- Julgue o item a seguir, a respeito do sistema operacional Linux e do editor de texto 

Word 2013. 

Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o 

aparecimento do caractere $ no prompt de comando significa que o usuário que esteja 

conectado é o superusuário root. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

38- Julgue o item a seguir, a respeito do sistema operacional Linux e do editor de texto 

Word 2013. 

O Word 2013, por padrão, cria quebras de texto automaticamente nas células das 

tabelas, mas é possível alterar essa configuração. 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

39- Julgue o item a seguir, a respeito do sistema operacional Linux e do editor de texto 

Word 2013. 

O Word 2013 permite fazer referência cruzada de itens localizados em um mesmo 

documento e também de itens localizados em documentos separados. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

40- Julgue o item a seguir, a respeito do sistema operacional Linux e do editor de texto 

Word 2013. 
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Quando se cria um diretório no ambiente Linux, são criados outros dois diretórios: o 

“.”, que faz referência ao diretório anterior, dentro da árvore de diretórios; e o “..”, que 

faz referência ao diretório atual. 

( ) CERTO   ( ) ERRADO   
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

01- Com relação a lógica sentencial e de primeira ordem, julgue o item que se segue. 

 

As proposições “Se Mário é assessor de Pedro, então Carlos é cunhado de Mário” e “Se 

Carlos não é cunhado de Mário, então Mário não é assessor de Pedro” são equivalentes. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

02- Com relação a lógica sentencial e de primeira ordem, julgue o item que se segue. 

 

Se A, B, C e D são proposições, em que B é falsa e D é verdadeira, então, 

independentemente das valorações falsa ou verdadeira de A e C, a 

proposição  será sempre verdadeira. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

03- Com relação a lógica sentencial e de primeira ordem, julgue o item que se segue. 

 

A negação da proposição (∃x)(x+3 = 25) pode ser expressa corretamente por (∀x)(x + 

3 ≠ 25). 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
04- A União tem, hoje, 138 estatais sob sua gestão, entre elas o Banco do Brasil S.A., 

a PETROBRAS e a CAIXA. Dessas 138, somente três devem permanecer sob a gestão 
da União; as demais serão privatizadas. 

Considerando essa afirmação, julgue o próximo item. 

 

Supondo-se que a PETROBRAS e o Banco do Brasil S.A. sejam estatais já escolhidas 

para permanecerem sob a gestão da União, se a terceira estatal for escolhida ao acaso, 

a chance de a CAIXA ser privatizada será superior a 99%. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
05- Considere as seguintes proposições. 
 

• P1: Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo interferir na 
sua gestão, então o governo dará sinalização indesejada para o mercado. 

• P2: Se o governo der sinalização indesejada para o mercado, a popularidade do 
governo cairá. 
• Q1: Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir 

na sua gestão, o governo será visto como fraco. 
• Q2: Se o governo for visto como fraco, a popularidade do governo cairá 
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Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte, a respeito da lógica 

de argumentação. 

 

A tabela-verdade da proposição P1ʌ P2ʌ Q1ʌ Q2 tem mais de 30 linhas. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

06- Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte, a respeito da 

lógica de argumentação. 

 

O argumento em que as proposições P1, P2, Q1 e Q2 são as premissas e a conclusão é 

a proposição “A popularidade do governo cairá.” é um argumento válido. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

07- Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte, a respeito da 

lógica de argumentação. 

 

O argumento em que as proposições Q1 e Q2 são as premissas e a conclusão é a 

proposição “Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não 

interferir na sua gestão, a popularidade do governo cairá.” é um argumento válido. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

08- Acerca da lógica sentencial, julgue o item que  segue. 

 

Se P, Q, R e S forem proposições simples, então a tabela-verdade da proposição 

PʌQ→ RVS terá menos de 20 linhas. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

09- Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. 

 

Se uma proposição na estrutura condicional — isto é, na forma P→Q, em que P e Q são 

proposições simples — for falsa, então o precedente será, necessariamente, falso. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

10- Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. 
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Se P, Q, R e S forem proposições simples, então as proposições PvR → QʌS e 

(~Q)V(~S) →(~P)ʌ (~R) serão equivalentes.      

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

11- Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. 

Se as proposições “A afirmação foi feita pelo político.” e “A população acredita na 

afirmação feita pelo político.” forem falsas, então a proposição “Se a afirmação foi feita 

pelo político, a população não acredita na afirmação feita pelo político.” também será 

falsa. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

12- Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. 

 

A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma 

proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

13- No item seguinte apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 

ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos. 

 

No primeiro dia de abril, o casal Marcos e Paula comprou alimentos em quantidades 

suficientes para que eles e seus dois filhos consumissem durante os 30 dias do mês. No 

dia 7 desse mês, um casal de amigos chegou de surpresa para passar o restante do 

mês com a família. Nessa situação, se cada uma dessas seis pessoas consumir 

diariamente a mesma quantidade de alimentos, os alimentos comprados pelo casal 

acabarão antes do dia 20 do mesmo mês. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

14- No item seguinte apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 

ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos. 

 

O casal Rafael e Joana investe R$ 2.000 todos os meses. Joana investe 50% a mais que 

Rafael e o valor investido por cada um corresponde a 25% dos seus respectivos salários 

líquidos. Nessa situação, o salário líquido de Rafael é de R$ 3.200. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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15- A respeito da função f(x) = x4 - 8x2 + 12, em que -∞ < x < ∞ , julgue o item a 

seguir.  

 

No intervalo -2 < x < 0, essa função é crescente. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

16- Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela 

PRF, foi proposta a função f(x) = 350 + 150e–x , que modela a quantidade de acidentes 

de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x ≥ 0 indica o 

número de anos decorridos após o início da campanha. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo 

com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com 

vítimas fatais. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

17- campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função f(x) = 350 + 150e–

x , que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em 

cada ano. Nessa função, x ≥ 0 indica o número de anos decorridos após o início da 

campanha. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

Segundo o modelo apresentado, após dez anos de campanha educativa, haverá, em 

cada um dos anos seguintes, menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
18- Uma unidade da PRF interceptou, durante vários meses, lotes de mercadorias 
vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos 

números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a 
seguinte: 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200, 800, .... 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando 

que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão 

apresentado. 

 

Se an for o n-ésimo termo da sequência, em que n = 1, 2, 3, ..., então, para n ≥ 3, 

tem-se que an = 2 × an – 2. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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19- Uma unidade da PRF interceptou, durante vários meses, lotes de mercadorias 

vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos 

números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a 

seguinte: 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200, 800, .... 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando 

que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão 

apresentado. 

 

O padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem 

corresponder, na ordem em que aparecem, a ordenadas de pontos do gráfico de uma 

função afim de inclinação positiva. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

20- Uma unidade da PRF interceptou, durante vários meses, lotes de mercadorias 

vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos 

números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a 

seguinte: 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200, 800, .... 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando 

que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão 

apresentado. 

 

A partir do padrão da sequência, infere-se que o 12.º termo é o número 1.600. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

21- O motorista de uma empresa transportadora de produtos hospitalares deve viajar 
de São Paulo a Brasília para uma entrega de mercadorias. Sabendo que irá percorrer 

aproximadamente 1.100 km, ele estimou, para controlar as despesas com a viagem, o 
consumo de gasolina do seu veículo em 10 km/L. Para efeito de cálculos, considerou 
que esse consumo é constante. 

Considerando essas informações, julgue o item que segue. 

 

Nessa viagem, o veículo consumirá 110.000 dm3 de gasolina. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
22- A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma biblioteca que foram 

emprestados em cada um dos seis primeiros meses de 2017. 
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A partir dessa tabela, julgue o próximo item. 

 

Situação hipotética: Os livros emprestados no referido semestre foram devolvidos 

somente a partir de julho de 2017 e os números correspondentes às quantidades de 

livros devolvidos a cada mês formavam uma progressão aritmética em que o primeiro 

termo era 90 e razão, 30. Assertiva: Nessa situação, mais de 200 livros foram 

devolvidos somente a partir de 2018. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

23- A respeito de razões, proporções e inequações, julgue o item seguinte. 

 

Se  então x < 1. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

24- Julgue o item subsequente, relativo a função e matemática financeira. 

 

O valor de máximo para a função f(x) = –2x2 + 96x + 440 ocorre em x = 28. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

25- A respeito de razões, proporções e inequações, julgue o item seguinte. 

 

Situação hipotética: Vanda, Sandra e Maura receberam R$ 7.900 do gerente do 

departamento onde trabalham, para ser divido entre elas, de forma inversamente 

proporcional a 1/6, 2/9 e 3/8, respectivamente. Assertiva: Nessa situação, Sandra 

deverá receber menos de R$ 2.500. 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
26- Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca pública, trabalham na 

catalogação dos livros recém-adquiridos. Independentemente da quantidade de livros 
a serem catalogados em cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12. 

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue o item a seguir.  

 

Situação hipotética: Cada um dos livros que serão catalogados em três dias de 

trabalho constitui um sólido que tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 2.000 

cm3 de volume. Assertiva: Nessa situação, se, nesse período, João catalogar 375 
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desses livros, então, nesse período, os três servidores juntos catalogarão uma 

quantidade de livros cuja soma dos volumes será superior a 2 m3. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

27- A partir do argumento “A saúde é uma fonte de riqueza, pois as pessoas saudáveis 

são muito trabalhadoras, e as pessoas trabalhadoras sempre enriquecem.”, julgue o 

próximo item. 

 

A proposição “A saúde é uma fonte de riqueza.” é a conclusão do referido argumento. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

28- Julgue o item que segue, a respeito de lógica proposicional. 

 

A sentença “O reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área 

econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas.” 

pode ser representada na forma P→Q, sendo P e Q proposições lógicas simples 

convenientemente escolhidas. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

29- Julgue o item que segue, a respeito de lógica proposicional. 

 

Se P e Q forem proposições simples, então a proposição ¬[P∨(¬Q)]↔[(¬P)∧Q] é uma 

tautologia. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

30- A partir do argumento “A saúde é uma fonte de riqueza, pois as pessoas saudáveis 

são muito trabalhadoras, e as pessoas trabalhadoras sempre enriquecem.”, julgue o 

próximo item. 

 

O referido argumento constitui um argumento válido. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

31- Julgue o item que segue, a respeito de lógica proposicional. 
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A sentença “No Livro dos Heróis da Pátria consta o nome de Francisco José do 

Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do 

Ceará.” é uma proposição simples. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 
32- A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas-verdade de proposições 

compostas a partir das proposições simples P, Q e R. 
 

 

Julgue o item seguinte, considerando o correto preenchimento da tabela anterior, se 

necessário. 

 

Os elementos da coluna da tabela-verdade correspondente à proposição (P↔Q)∨R, de 

cima para baixo, na ordem em que aparecem, são V / V / V / F / V / F / V / V. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

33- Julgue o item seguinte, considerando o correto preenchimento da tabela anterior, 

se necessário. 

 

Os elementos da coluna da tabela-verdade correspondente à proposição P∧(Q∨R), de 

cima para baixo, na ordem em que aparecem, são V / V / V / V / F / V / F / F. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

34- Julgue o item que segue, a respeito de lógica proposicional. 

 

A sentença “É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus 

dirigentes?” é uma proposição lógica composta. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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35- Um banco comercial realizou um evento de negócios na cidade de Fortaleza – CE. 

Após as reuniões, os participantes do evento visitaram pontos turísticos da cidade: 95 
dos participantes visitaram o Mercado Central, 80 visitaram o Espigão de Iracema e 90 
visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Do total de participantes, 30 visitaram 

somente o Mercado Central, 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural 
Dragão do Mar, 35 visitaram o Mercado Central e o Espigão de Iracema, e 20 visitaram 

esses três pontos turísticos.  

Considerando que todos os participantes tenham visitado, pelo menos, um desses três 

pontos turísticos, julgue o item subsequente. 

 

Menos de 180 pessoas participaram do evento. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

36- Considerando que todos os participantes tenham visitado, pelo menos, um desses 

três pontos turísticos, julgue o item subsequente. 

 

Menos de 12 dos participantes do evento visitaram somente o Espigão de Iracema e o 

Mercado Central. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

37- Considerando que todos os participantes tenham visitado, pelo menos, um desses 

três pontos turísticos, julgue o item subsequente. 

 

Mais de 15 dos participantes do evento visitaram somente o Centro Cultural Dragão do 

Mar. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 

 

38- Considerando que todos os participantes tenham visitado, pelo menos, um desses 

três pontos turísticos, julgue o item subsequente. 

 

Mais de 50 dos participantes do evento não visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 
39- A sequência infinita A1, A2, A3, A4, ... é definida da seguinte maneira: para cada j 

= 1, 2, 3, 4, ..., 
 

     Aj = 1, se j for múltiplo de 3; 
     Aj = 3, se j - 1 for múltiplo de 3; 
     Aj = 5, se j - 2 for múltiplo de 3. 
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Dessa forma, por exemplo, A1 = 3 e A2 = 5. Com base nessas informações, julgue os 

itens seguintes. 

Dessa forma, por exemplo, A1 = 3 e A2 = 5. Com base nessas informações, julgue o 

item seguinte. 

 

O produto dos primeiros 53 termos dessa sequência é igual a 1518. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
 

40- Dessa forma, por exemplo, A1 = 3 e A2 = 5. Com base nessas informações, julgue 

o item seguinte. 

 

A soma dos primeiros 60 termos dessa sequência é igual a 160. 

 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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GABARITOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01: C     02: C      03: C     04: C     05: E     06: C     07: C     08: E     09: E     10: E      
11: C     12: E      13: E     14: C     15: C     16: E     17: C     18: C     19: E     20: E      

21: E     22: C      23: E     24: C     25: C     26: E     27: E     28: C     29: C     30: C      
31: E     32: E      33: C     34: C     35: E     36: E     37: C     38: E     39: C     40: C      
41: E     42: C      43: E     44: E     45: E     46: C     47: E     48: E     49: C     50: C      
 

LÍNGUA INGLESA 

01: E     02: E     03: C     04: E     05: C     06: C     07: E     08: E     09: E     10: C      
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL 

01: C     02: E     03: C     04: E     05: C     06: C     07: C     08: C     09: C     10: E      

 

LEGISLAÇÃO 

01: E     02: E     03: C     04: E     05: E     06: E     07: E     08: C     09: C     10: C      

11: C     12: C     13: E     14: C     15: E     16: E     17: C     18: C     19: E     20: C      
21: C     22: E     23: E     24: E     25: C     26: E     27: C     28: C     29:E      30: E      
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

01: C     02: C     03: E     04: C     05: C     06: C     07: E     08: C     09: C     10: C      
11: C     12: E     13: E     14: E     15: C     16: E     17: C     18: C     19: E     20: C      
21: C     22: C     23: C     24: C     25: C     26: C     27: E     28: E     29: E     30: C      

31: C     32: E     33: C     34: E     35: E     36: C     37: C     38: E     39: C     40: C      
 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

01: E     02: C     03: E     04: C     05: C     06: C     07: E     08: E     09: C     10: C      
11: E     12: C     13: E     14: E     15: C     16: E     17: E     18: C     19: C     20: E      
21: C     22: E     23: E     24: C     25: C     26: E     27: E     28: E     29: E     30: C      

31: C     32: C     33: E     34: C     35: E     36: C     37: E     38: C     39: E     40: C      
 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 

01: C     02: E     03: C     04: C     05: E     06: E     07: C     08: C     09: C     10: C      

11: E     12: E     13: E     14: C     15: E     16: E     17: C     18: E     19: C     20: C      
21: C     22: C     23: E     24: C     25: C     26: C     27: E     28: E     29: C     30: C      

31: E     32: E     33: C     34: E     35: C     36: C     37: C     38: C     39: C     40: C      
 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

01: C     02: E     03: C     04: E     05: C     06: C     07: C     08: E     09: E     10: C      
11: E     12: E     13: C     14: C     15: E     16: C     17: E     18: C     19: C     20: E      

21: E     22: C     23: C     24: C     25: C     26: C     27: E     28: E     29: C     30: C      
31: C     32: C     33: C     34: C     35: C     36: E     37: C     38: E     39: E     40: C      
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INFORMÁTICA 

01: C     02: C     03: C     04: C     05: E     06: E     07: C     08: E     09: C     10: E      
11: C     12: C     13: C     14: E     15: C     16: C     17: E     18: E     19: C     20: E      

21: C     22: E     23: C     24: E     25: C      26: C     27: E     28: E     29: C    30: E       
31: E     32: E     33: C     34: C     35: E      36: C     37: E     38: C     39: C    40: E      
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

01: C     02: E     03: C     04: C     05: C     06: E     07: C     08: C     09: E     10: C     
11: E     12: E     13: E     14: C     15: C     16: C     17: E     18: C     19: E     20: E     
21: E     22: E     23: C     24: E     25: E     26: E     27: C     28: E     29: C     30: E         

31: C     32: C     33: E     34: E      35: C     36: E      37: E     38: C     39: C     40: E      
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