
 

   

 

 

  

 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA E DISSERTATIVA 
CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO 

DATA: 19/03/2017 – HORÁRIO: 9h às 14h (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
   

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Um caderno com 80 questões objetivas sem falha ou repetição e 01 questão 

dissertativa para a elaboração do texto definitivo da Prova Escrita Dissertativa. 
b) Um caderno para a Prova Escrita Dissertativa. 
c) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos. 

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, a PROVA 
ESCRITA DISSERTATIVA e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 5 (cinco) horas. 

13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de 3h (três horas) do início de sua prova. 

14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
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1. PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A seguir, apresenta-se um trecho do artigo “Sociedade, violência e políticas de segurança 
pública: da intolerância à construção do ato violento”, (Texto 01), escrito pela psicóloga e 
pesquisadora Márcia Mathias de Miranda, Coordenadora do Espaço de Estudos e Pesquisas 
das Violências e Criminalidade – EepViC – Machado Sobrinho. 

 

Leia-o para responder às questões de 01 a 06. 

Texto 01 

(...) 

Para o cientista, a violência é parte intrínseca da vida social e resultante das 

relações, da comunicação e dos conflitos de poder. O fato que reforça este argumento é o de 

nunca ter existido uma sociedade sem violência. A violência, conceitualmente, é um processo 

social diferente do crime (...). Ela é anterior ao crime e não é codificada no Código Penal. 

Trata-se de um fenômeno que não pode ser separado da condição humana e nem 

tratado fora da sociedade - a sociedade produz a violência em sua especificidade e em sua 

particularidade histórica. Há, na sociedade e no processo dinâmico que ela envolve, 

modificações na construção dos objetos sociais que são, muitas vezes, expressos como um 

problema social. Bater nos filhos, como um bom exemplo a ser citado, já foi uma estratégia 

para educá-los. 

A violência se presentifica até entre as expectativas do processo civilizatório que 

são, por sua vez, as de criação de indivíduos socialmente “adestrados” a partir do controle e da 

repressão dos impulsos internos a favor de uma convivência coletiva possível. O entendimento 

do processo de civilização deixa claro o quanto este processo é, em si, um processo violento. 

Segundo Freud o processo de civilização é o que responde pela “condição humana” (com o 

indivíduo deixando de necessitar e passando a desejar) e, segundo este autor, não é possível 

acabar com os conflitos violentos, uma vez que eles são intrínsecos ao homem – participam de 

sua constituição. Há, segundo esta compreensão, uma impossibilidade de normatização para 

se incidir sobre a condição psicológica e acabar com a violência – a violência é tida como o 

epifenômeno da condição humana. 

A violência para Freud circula no campo do sujeito (e não no campo do outro). O que 

nos interessa tomar como contribuição deste autor, entretanto, é o fato discutido por ele de que 

a violência estará sempre presente no campo social e histórico (por fazer parte da constituição 

humana). Este pressuposto tira-nos a ingenuidade de que é possível exterminar a violência das 

relações sociais e nos remete a uma racionalidade com relação a esta problemática. A 

compreensão da violência por meio desta perspectiva se opõe ao pânico e ao horror de uma 

“nova” condição existencial – a de pertencimento a uma sociedade atual completamente 

perdida, agressiva e perigosa. 

A violência é, de fato, algo indelével da experiência humana; o que não significa 

banalizá-la e favorecer uma “naturalização” deste ato, mas sim questionar todo exagero e 

intolerância destinados a ela, sustentados pelo quadro de medo da violência no qual a 

sociedade atualmente se encontra. 

(...) 
(MIRANDA, Márcia Mathias de. SOCIEDADE, VIOLÊNCIA E POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA: DA INTOLERÂNCIA À CONSTRUÇÃO DO 

ATO VIOLENTO. http://www.machadosobrinho.com.br. Acesso: 15.2.2017). 
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QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________ 

O texto traz uma discussão sobre um fenômeno que tem permeado todas as civilizações, em 

todos os tempos: a violência. Nessa discussão, a autora    

a) considera que crime e violência equivalem-se semântica e pragmaticamente e, por isso, 

devem ser confrontados no teor de qualquer discussão. 

b) sugere que a repressão promove o controle contra quem pratica atos de violência porque 

é, comprovadamente, o recurso mais eficaz para conter excessos. 

c) lança mão de formulações teóricas que consubstanciam argumentos formalizados e 

compatíveis com o campo das ciências.  

d) utiliza-se, por exemplo, dos argumentos de Freud tomando-os como contra-argumentos e 

relacionando-os aos seus próprios. 

e) defende a ideia de que um processo civilizatório é eficaz se produzir indivíduos “adestrados 

“e, por isso, incapazes de praticar ações violentas. 

 

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________ 

Em sua discussão, a autora menciona as ideias de Sigmund Freud, eminente psicanalista e 

estudioso da natureza e comportamento humanos. Assim procedendo,  

a) recorre ao discurso de autoridade para ratificar seu posicionamento diante do assunto que 

é objeto da discussão. 

b) sinaliza que não tem ideia formada a respeito do assunto e que, sem esse recurso, seria 

difícil um aprofundamento maior do tema. 

c) esclarece pontos obscuros de uma posição que não conseguiria explicar com seus próprios 

argumentos, apenas. 

d) adota um posicionamento divergente daquele apresentado por esse cientista no tocante à 

afirmação de que a violência é inerente à natureza humana, por isso não há como 

exterminá-la. 

e) recorre a argumentos do senso comum para justificar a violência que permeia as 

sociedades, em contraposição àqueles do estudioso mencionado. 

 

Observe os excertos i e ii, abaixo, para responder à questão 03. 

i) ... não é possível acabar com os conflitos violentos, uma vez que eles são intrínsecos ao 

homem ... 

 ii)  O que nos interessa tomar como contribuição deste autor, entretanto, é o fato discutido por 

ele de que a violência estará sempre presente no campo social e histórico ... 
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QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________ 

Nas nossas produções linguístico-textuais, valemo-nos de recursos disponíveis na língua, os 

quais asseguram a sequenciação textual e contribuem para a produção dos sentidos.  Nos 

excertos i e ii, esses recursos encontram-se em destaque e, sem que os sentidos do texto 

sejam alterados,  podemos  substituí-los, respectivamente, por 

a) já que;  portanto. 

b) contanto que;  porquanto. 

c) visto que;  no entanto. 

d) se bem que;  pois.    

e) conquanto;  porém. 

 

QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________ 

Assinale a opção que apresenta uma afirmação INCORRETA, do ponto de vista gramatical 

e/ou textual, quanto à palavra/expressão destacada, nos excertos transcritos do texto.  

a) “Bater nos filhos, como um bom exemplo a ser citado, já foi uma estratégia para educá-

los.”  (A palavra retoma filhos). 

b) “... Há, na sociedade e no processo dinâmico que ela envolve, ...” (A palavra tem função 

sintática de sujeito). 

c) “...o quanto este processo é, em si, um processo violento.” (O emprego dessa expressão 

está adequado e gramaticalmente correto, mesmo estando intercalado). 

d) “A violência é, de fato, algo indelével da experiência humana;” (Sem acarretar importante 

alteração de sentido para o texto, a expressão pode ser substituída por sem dúvida). 

e) “A violência se presentifica até entre as expectativas do processo civilizatório ...”. (A 

palavra confere ao contexto uma relação semântica de inclusão). 
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Releia o terceiro parágrafo do Texto 01, para responder à questão 05. 

QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________ 

Na escrita, utilizam-se algumas notações e sinais de pontuação como recursos importantes para 

assegurar a organização, a progressão e a clareza daquilo que se deseja comunicar. Neste 

sentido, é CORRETO afirmar que  

a) o travessão é utilizado como recurso que aproximaria o texto da modalidade oral da língua 

para, assim, facilitar a compreensão do seu conteúdo, em: ...incidir sobre a condição 

psicológica e acabar com a violência – a violência é tida como o epifenômeno da 

condição humana. 

b) o travessão é utilizado como recurso que sinaliza a inserção de um novo interlocutor, na 

discussão, em: ...uma vez que eles são intrínsecos ao homem – participam de sua 

constituição. 

c) as aspas são utilizadas como um recurso para fazer ressaltar uma nova palavra, um 

neologismo, em: ...as de criação de indivíduos socialmente “adestrados” a partir do 

controle e da repressão...  

d) as aspas são os únicos recursos que garantiriam, no contexto, a correção gramatical, em: 

Segundo Freud o processo de civilização é o que responde pela “condição humana”... 

e) o travessão em: “... e acabar com a violência – a violência é tida como o epifenômeno...”  é 

utilizado para enfatizar e esclarecer ainda mais as ideias apresentadas anteriormente; e as 

aspas em: “... é o que responde pela “condição humana ...””  são empregadas para 

acentuar ainda mais o valor significativo das ideias expressas pelas palavras que as recebem. 

QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________ 

Assinale a opção na qual os segmentos que estão destacados nas palavras dos dois trechos 

equivalem, quanto ao significado, àquele em destaque em: A violência é, de fato, algo indelével da 

experiência humana... 

a) ... eles são intrínsecos ao homem...; ... as de criação de indivíduos socialmente “adestrados” ... 

b) ... uma impossibilidade de normatização ...; ... mas sim questionar todo exagero e intolerância 

destinados a ela, ... 

c) ... mas sim questionar todo exagero e intolerância destinados a ela, ...; ...eles são intrínsecos 

ao homem ... 

d) ... a partir do controle e da repressão dos impulsos internos...; ... uma impossibilidade de 

normatização ... 

e) ... mas sim questionar todo exagero e intolerância destinados a ela, ...; ... a partir do controle e 

da repressão dos impulsos internos ... 
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Texto 02 – Para as questões de 07 a 10. 

 

Terra em transe 

Fevereiro mal havia começado quando a cúpula da segurança do Espírito Santo captou os 

primeiros rumores de que policiais militares do estado estavam armando paralisação. O movimento não 

chegou a preocupar. Embora a PM estivesse claramente insatisfeita com seu salário, apostava-se no 

máximo em atos isolados, aqui e ali, sem grande repercussão. Num erro dramático, ninguém se mexeu 

para marcar uma reunião, iniciar uma negociação, ouvir e apresentar propostas. Na sexta-feira 3, a 

tropa começou a evaporar das ruas. No dia seguinte, Vitória era uma cidade à mercê de bandidos, 

saqueadores assaltantes e gangues em guerra – e cidadãos de bem estavam subitamente sendo 

transformados em feras do crime. (...). Os policiais continuavam nos quartéis. Poucas vezes na história 

do país tamanho pandemônio tomou conta de uma região metropolitana. 

(...) 

(Revista Veja. Editora Abril. Edição 2517 – ano 50 – nº 7, 15 de fevereiro de 2017. Por Luisa Bustamante, Maria Clara Vieira e 

Thiago Prado, p. 62). 

 

QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________ 

Em relação ao texto, é CORRETO afirmar que 

a) na linguagem utilizada prima-se tão somente pela objetividade, de forma que não se registram 

marcas de subjetividade como em O movimento não chegou a preocupar. 

b) os objetivos das autoras, apenas informar, revelam-se pela ausência de indicação de interlocutores 

diretos e presenciais feita por elas.  

c) há um comprometimento explícito no sentido de denunciar os responsáveis pelos acontecimentos 

mencionados.  

d) há marcas linguísticas carregadas de subjetividade como em Num erro dramático, mesmo que se 

trate de um texto jornalístico. 

e) as autoras desse texto alcançam seus objetivos comunicativos apontando os responsáveis por 

aquilo que denominam de pandemônio. 

 

QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________ 

Quando nos utilizamos da linguagem para interagirmos socialmente, muitas vezes o fazemos utilizando 

palavras e/ou expressões que não se apresentam em seu sentido literal, o que configura uma 

linguagem de natureza conotativa, de sentido figurado. Das opções abaixo, aquela cuja 

palavra/expressão tem emprego denotativo é  

a) ... ninguém se mexeu para marcar uma reunião, ... 

b) Os policiais continuavam nos quartéis. 

c) Na sexta-feira 3, a tropa começou a evaporar das ruas. 

d) ... e cidadãos de bem estavam subitamente sendo transformados em feras do crime. 

e) Poucas vezes na história do país tamanho pandemônio tomou conta de uma região 

metropolitana. 
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QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________ 

Assinalar a opção que apresenta uma perífrase verbal ou locução verbal que, de acordo com a 

norma padrão da Língua Portuguesa, também pode ser considerado um tempo composto. 

a) ... e cidadãos de bem estavam subitamente sendo transformados em feras do crime. 

b) ... a tropa começou a evaporar das ruas. 

c) Fevereiro mal havia começado quando a cúpula da segurança ... 

d) ... de que policiais militares do estado estavam armando paralisação. 

e) O movimento não chegou a preocupar. 

 

QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________ 

A estrutura morfossintática e as relações semânticas do excerto: Num erro dramático, 

ninguém se mexeu para marcar uma reunião, iniciar uma negociação, ouvir e apresentar 

propostas., nos permitem afirmar, corretamente, que   

a) a relação sintático-semântica que se estabelece entre a oração ninguém se mexeu e as 

demais orações que compõem esse período é de finalidade. 

b) todas as orações que compõem o período articulam-se em relação de subordinação, entre 

si. 

c) os complementos verbais presentes nas orações subordinadas a esses verbos se ligam de 

forma indireta.  

d) os recursos linguístico-gramaticais são insuficientes para garantir e explicitar qualquer 

relação de dependência entre as orações. 

e) a relação que se estabelece entre a oração principal e as demais orações é de 

coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO – SEJUS/PI - 2017   – CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO                                                                              9             

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________ 

Os processadores com mais de um núcleo (multicore) surgiram para superar as limitações de 

processadores com único núcleo (singlecore). Dessa forma, o computador executa operações 

na Unidade Central de Processamento – UCP como se houvesse mais de um processador, 

aumentando seu desempenho. Marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas 

abaixo: 

I. Se um processador tiver dois núcleos de 1GHz cada, então sua capacidade de 

processamento dobra para 2GHz. 

II. Nos desktops ainda não é possível usufruir de processadores multicore, pois trata-se de 

uma tecnologia somente encontrada em servidores de grande porte. 

III. O processador Intel® Core™ i5-6500 contém 5 núcleos. 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 

QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________ 

O Sistema Operacional (SO) é o software responsável por gerenciar outros softwares e o 

hardware de um sistema computacional. Além disso, serve de interface entre o usuário e o 

sistema computacional. No caso do Microsoft® Windows, por meio de janelas, é possível 

interagir com ícones para manipular o sistema. Com base nestas informações, marque a 

alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo: 

I. O sistema de arquivos NTFS passou a substituir o FAT32, por ser mais seguro e permitir 

manipulação de arquivos maiores. 

II. O SO de 64bits permitiu que as operações passassem a ser realizadas com um volume 

maior de dados pelo processador. 

III. A Microsoft ainda não implementou um SO compatível com o novo sistema de 

armazenamento secundário chamado SSD. 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 
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QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________ 

Nas últimas versões do Microsoft® Windows (a partir de 2006) foi incorporado o Windows Defender, um 

utilitário para proteger os computadores dos usuários contra ameaças. Considerando estas 

informações, marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo: 

I. Este utilitário foi criado para formatar todo o disco rígido, caso haja um vírus no computador do 
usuário. 

II. É uma ferramenta para fazer cópias de segurança dos dados dos usuários antes mesmo de um 
vírus ser detectado. 

III. O utilitário não pode ser desabilitado pelo usuário, sendo parte dos softwares obrigatórios. 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 

QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________ 

O Microsoft® Word 2010 é um software de processamento de texto que possibilita criar documentos 

com ferramentas de formatação. Ele também inclui ferramentas avançadas de edição e revisão dos 

documentos. Com base nas suas características e funcionalidades, marque a alternativa CORRETA em 

relação às afirmativas abaixo: 

I. Para imprimir o documento, você vai à guia Página > Imprimir. Na caixa Cópias, digite o número de 

cópias que você deseja imprimir. Em Impressora, verifique se a impressora desejada está 

selecionada, clique em Imprimir. 

II. Para localizar e aplicar um modelo interno no Word, você vai à guia Arquivo > Novo > Modelos 

Disponíveis > Modelos de Exemplo, clica no modelo desejado e depois em Criar. 

III. Para ativar o controle de alterações, na guia Exibir, no grupo Controle, clique em Controlar 

Alterações. 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 

QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________ 

As combinações de teclas agilizam a edição de texto no Microsoft® Word. Com base nas Combinações 

de teclas comuns, marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo: 

I. CTRL+SHIFT+C faz um colar especial. 

II. CTRL+B refaz uma ação. 

III. CTRL+L cria uma nova linha em branco. 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 
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QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________ 

O Microsoft® Excel é um aplicativo de planilhas eletrônicas, que entre outras funcionalidades, 

serve para criar e formatar as pastas de trabalho (uma coleção de planilhas), para analisar 

dados e tomar decisões de negócios mais fundamentadas. Diante disso, marque a alternativa 

CORRETA em relação às afirmativas abaixo: 

 

 

 

Figuras auxiliares para ajudar na compreensão da questão 

I. Para formatar números, selecione as células que você deseja formatar. Vá à guia Página 

Inicial, no grupo Número, escolha o Iniciador de caixa de diálogo ao lado de Número. Na 

lista Categoria, clique no formato que você deseja usar. 

II. Para filtrar seus dados, selecione os dados que você deseja filtrar. Na guia Inserir, no grupo 

Classificar e filtrar, clique em Filtro. Clique na seta suspensa de Filtro no cabeçalho da 

coluna para exibir uma lista em que você pode fazer escolhas de filtragem. 

III. Para criar uma fórmula em uma célula, digite um sinal de igual (=) para iniciar a fórmula. 

Digite uma combinação de números e operadores ou use o mouse para selecionar outras 

células (inserindo um operador entre elas). Quando terminar, pressione BackSpace. 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 
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QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________ 

No Microsoft® Excel é possível criar gráficos com seus dados em uma planilha. Diante disso, 

marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo: 

 

 

 

Figuras auxiliares para ajudar na compreensão da questão 

I. Selecione os dados que você deseja pôr no gráfico. Na guia Inserir, no grupo Gráficos, 

clique no tipo de gráfico que você deseja usar e clique em um subtipo de gráfico. 

II. Use as Ferramentas de gráfico para adicionar elementos de gráfico como títulos e rótulos 

de dados e alterar o design, layout ou formato de seu gráfico. 

III. O nome do gráfico é atribuído automaticamente, como Gráfico1 se este for o primeiro 

gráfico criado em uma planilha. Para alterar esse nome, faça o seguinte: Clique no gráfico, 

vá à guia Estilos do Gráfico, no grupo Propriedades, clique na caixa de texto Nome do 

Gráfico. Digite um novo nome. Pressione Enter. 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 

QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________ 

Um navegador ou web browser é um software que permite aos usuários interagirem com 
documentos em um servidor Web. Diante disso, marque a alternativa CORRETA em relação às 

afirmativas abaixo: 

I. Tais programas têm a capacidade de ler vários tipos de arquivos nativamente, tais como 

HTML, XML, JPEG, GIF, PNG, entre outros, e os restantes são lidos por meio de plugins 

(Flash, Java, etc.). 

II. A comunicação com servidores Web é realizada por meio do protocolo de transferência de 

hipertexto HTML para efetuar solicitações de arquivos e processar suas respostas. 

III. Web cache é um recurso para armazenamento temporário no disco rígido, de páginas web, 

imagens e outros documentos, com o objetivo de reduzir o uso largura de banda 

disponível. 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 
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QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________ 

O correio eletrônico, simplesmente chamado de e-mail, é um serviço de internet ou intranet que 

permite compor, enviar e receber mensagens por meio de sistemas eletrônicos de 

comunicação. Diante disso, marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo: 

I. O Simple Mail Transfer Protocol – SMTP é o protocolo padrão para envio de e-mails entre 

clientes e servidores, como também entre servidores. 

II. O Post Office Protocol – POP3 e o Internet Message Access Protocol – IMAP são os 

protocolos de recebimento de e-mails, sendo o primeiro uma versão mais robusta do 

segundo. 

III. As mensagens de e-mail consistem basicamente de duas seções principais: o corpo – 

estruturado em campos, tais como remetente, destinatário e outras informações sobre a 

mensagem; o cabeçalho – contém o texto da mensagem. 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 

 

QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________ 

A Segurança da Informação consiste na prevenção de acesso não autorizado, de uso indevido, 

na modificação ou gravação de informação. Diante disso, marque a alternativa CORRETA em 

relação às afirmativas abaixo: 

I. Com a criptografia é possível transformar a forma original de uma informação para outra 

ilegível, de maneira que possa ser conhecida apenas por seu destinatário o qual possui 

a "chave secreta". 

II. Um Roteador é um dispositivo ou software de uma rede de computadores que tem por 

objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. 

III. Assinatura ou firma digital é um método de autenticação de informação digital 

tipicamente tratada como substituta à assinatura física, utilizada quando não existe a 

necessidade de ter uma versão em papel. 

 

a) Somente a afirmativa I. 

b) Somente a afirmativa II. 

c) Somente as afirmativas I e II. 

d) Somente as afirmativas I e III. 

e) Nenhuma das afirmativas. 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________ 
 

Os conflitos ao redor do mundo, além das perdas humanas e da crise dos refugiados, colocam 

em risco o patrimônio cultural edificado, construções de extrema importância para a 

humanidade, não apenas pela possibilidade de serem destruídos de forma deliberada, mas 

também por impedirem o trabalho de preservação e conservação, inviabilizando a visita de 

turistas. A Unesco, agência para educação e cultura da ONU, tem uma lista não exaustiva de 

monumentos ameaçados por conflitos. Uma conferência internacional aconteceu recentemente 

em Abu Dhabi para adotar novas medidas que devem impedir atos de destruição como os 

cometidos por grupos extremistas em locais que integram a lista do patrimônio da humanidade. 

Com relação à temática, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Caso emblemático de ação violenta contra os bens culturais da humanidade ocorreu na 

Turquia quando militantes do Talibã, reduziram a pó as imagens gigantes de Buda de 

Bamiyan, a maior representação de Buda existente e esculpida nos arredores de Ancara, 

há quase 500 anos. 

b) Datada do terceiro milênio antes de Cristo, a cidade arqueológica de Ashur está localizada 

às margens do Rio Tigre, ao norte da antiga Mesopotâmia. Em que pese o esforço do atual 

governo Iraquiano na sua preservação, as ruínas são constantemente saqueadas por 

membros do Hezbollah. 

c) Timbuktu, no limite do Saara, foi um centro de ensino islâmico entre os séculos XIII e XVII, 

mas é ameaçado constantemente não apenas pelo avanço da desertificação, suas 

mesquitas seculares são alvo constante de confrontos entre grupos rivais que disputam o 

poder no Senegal. 

d) Ponto de parada das rotas comerciais no segundo milênio antes de Cristo, Aleppo, foi 

sucessivamente dominada por hititas, assírios, árabes, mongóis, otomanos. Recentemente, 

transformada no principal reduto de rebeldes contrários ao regime Sírio tornou-se alvo 

constante de bombardeios. 

e) A ameaça à Tumba de Askia, importante monumento nigeriano, está concentrada no 

conflito armado que sucedeu o último golpe de estado. A radicalização da luta armada na 

região pode levar à destruição a estrutura piramidal de 17 metros de altura construída em 

1495. 
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QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________ 

"Uma nação sem fronteiras não é uma nação. Hoje os Estados Unidos começam a retomar o 

controle de suas fronteiras", afirmou o Presidente Norte-americano Donald Trump ao reiterar sua 

polêmica promessa de campanha de construir um muro na fronteira com o México. A fronteira entre 

os dois países possui mais de 3 mil quilômetros de extensão e atravessa diversas paisagens, 

desde um deserto empoeirado até o terreno acidentado ao longo do Rio Grande. Já há cerca de 1 

mil quilômetros de muros e cercas de concreto e outros tipos de barreiras erguidos, de forma 

descontínua, ao longo da fronteira. Mas o muro de Trump não é uma novidade, desde a muralha da 

China e a muralha de Adriano, passando pelas muralhas medievais, um muro é uma construção 

física que existe para dividir o mundo de dentro do mundo de fora, ou seja, cria territórios e evita o 

encontro indesejado com o outro. Na contemporaneidade, os muros têm por finalidade o controle 

do fluxo migratório nas fronteiras dos países. No mundo atual, além do muro americano, podem ser 

encontrados muros semelhantes nos seguintes países e territórios: 

a) Índia-Paquistão (Caxemira), Camboja – Tailândia (Preah Vihear), Sudão-Chade e Israel-Gaza. 

b) Coréia do Norte - Coréia do Sul, Espanha - Marrocos (muros de Ceuta-Melilla), Grécia - 

Turquia (muro de Evros) e Cisjordância-Israel. 

c) Israel - Líbano, Muro de Berlim (RDA-RFA), Haiti - República Dominicana e Argentina-Chile 

(canal Beagle). 

d) Israel - Síria (Colinas de Golã), Ucrânia-Polônia, Áustria - Hungria-Eslováquia e Armênia - 

Turquia. 

e) Camboja – Tailândia (Preah Vihear), Israel - Líbano, Ucrânia-Polônia e Armênia-Azerbaijão. 

 

QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________ 

Cientistas do Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Clima (IPCC) afirmam que extremos 

climáticos como secas prolongadas e furacões devem se tornar mais frequentes em função do 

processo de mudança climática. Especialistas americanos alertam para o fato de que, atingido por 

tais mudanças, o mundo seria mais instável e perigoso com reflexos contundentes sobre a 

dinâmica migratória e a segurança alimentar das nações. Embora haja uma corrente cética quanto 

às possíveis causas das alterações na dinâmica climática global, há uma certa convergência de 

opiniões sobre os seus efeitos nos diferentes continentes e regiões da Terra. Considerando estas 

consequências das mudanças climáticas, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A América do Norte deve ser afetada por grandes tempestades, seguidas de enchentes e 

nevascas no período invernal, além de maior ocorrência de ciclones tropicais no golfo do 

México e na costa leste dos EUA e do Canadá. 

b) Na América Latina, as chuvas devem aumentar na bacia Amazônica e diminuir na Bacia do 

Prata, região que abrange o sul do Brasil, além do Paraguai, Uruguai e Argentina com 

repercussão negativa sobre as safras agrícolas. 

c) As temperaturas devem cair no norte da África e aumentar no extremo sul do continente 

favorecendo a formação de grandes temporais sobre as bacias do Congo e do Nilo e freando o 

avanço da faixa desértica saheliana. 

d) Na Ásia as chuvas de monções devem se tornar menos intensas aumentando o risco de 

desertificação no sudeste do continente, porém aumentando exponencialmente o risco de 

ciclones na porção meridional. 

e) Na Oceania as ilhas do pacífico ficarão mais vulneráveis à passagem de ciclones tropicais, 

enquanto sobre a Austrália se formarão fortes ondas de calor com chuvas extremas no sul e 

secas a noroeste do país. 
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________ 

Nas últimas décadas, o noticiário internacional no ocidente foi ocupado por manchetes que 

assinalaram a emergência de um polêmico fenômeno político: a ascensão de grupos 

extremistas. Tais organizações geralmente se consolidam em regiões de minorias excluídas, 

dentro de países que até hoje são ditaduras, monarquias absolutistas e com histórico de violação 

dos Direitos Humanos. Em comum, esses grupos têm o fundamentalismo religioso, baseado em 

uma interpretação radical da lei islâmica. Eles são a origem de outras células terroristas e também 

formam alianças ou dão apoio institucional uns aos outros. Sobre as origens, características e 

atuação dos grupos extremistas no mundo é CORRETO afirmar que: 

a) O Boko Haram significa “a educação ocidental é pecaminosa” em hausa, língua mais falada no 

norte da Nigéria. Também se autodenomina Grupo do Povo Sunita para a Convocação e a 

Jihad ou Talibã Nigeriano. Seu objetivo é destituir o atual governo nigeriano e criar outro 

baseado nas leis islâmicas. Para o Boko Haram, os valores ocidentais são a fonte de todos os 

males sofridos pelo país. 

b) A Al Qaeda nasceu dos escombros da guerra fria no Afeganistão no final da década de 80. 

Seus objetivos baseavam-se na edição de uma “fatwa”, espécie de decreto religioso, divulgada 

por Bin Laden em 1998, com o fim de unificar todos os muçulmanos para criar uma grande 

nação islâmica no Cáucaso e destruir a Rússia, herdeira do mundo soviético. 

c) O Isis ou Daesh, como também é conhecido o Estado Islãmico, atua com uma forte estratégia 

de propaganda, arregimentando jihadistas xiitas do mundo inteiro para, segundo o próprio 

grupo, restaurar a ordem de Deus na Terra e defender a comunidade muçulmana contra infiéis. 

Pretende criar um califado na Arábia Saudita e baseado na interpretação radical da sharia, a lei 

islâmica. 

d) O Taliban nasceu em meados dos anos 90 em meio à guerra civil no Paquistão entre as 

diferentes facções que tinham combatido os ocupantes soviéticos. Tem por objetivo retomar o 

poder no Paquistão, país que governou com mão de ferro entre 1996 e 2001. É responsável 

pela maioria dos ataques que ocorrem no vizinho Afeganistão contra a minoria curda. 

e) O Al Shabaab é um grupo ligado à Al Qaeda criado com o objetivo de transformar o Sudão 

do Sul, que enfrenta uma guerra civil, em um estado fundamentalista islâmico governado 

com base na sharia. Atua também no Mali, Níger e Sudão, onde ganhou notoriedade, ao 

praticar atentados terroristas em parques temáticos e shoppings centers. 
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QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________ 

Concebido em 1945, após a Conferência de São Francisco, o sistema da ONU está formado pelos seis 

principais órgãos (a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o 

Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado), por Fundos ou Programas e 

pelas Agências Especializadas. Atualmente as Nações Unidas têm 26 programas e agências vinculados 

de diversas formas com a ONU, apesar de terem seus próprios orçamentos e estabelecerem suas 

próprias regras e metas. Todos os programas e agências especializadas têm uma área específica de 

atuação e prestam assistência técnica e humanitária nas mais diversas áreas. Eles são organizações 

separadas, autônomas, com seus próprios orçamentos e funcionários internacionais e estão ligados à 

ONU através de acordos internacionais. Algumas destas agências e fundos antecederam a criação da 

própria ONU. São exemplos de agências e fundos internacionais anteriores à assinatura da Carta de 

São Francisco: 

a) Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Mundial Meteorológica (OMM) e Fundo das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). 

b) União Internacional de Telecomunicações (ITU), União Postal Universal (UPU) e Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

c) Organização Marítima Internacional (OMI), Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) e Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

d) Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), Fundo lnternacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA), Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). 

e) Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização Mundial do Turismo (OMT), Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

 

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________ 

O Índice de Percepção da Corrupção, divulgado anualmente pela organização Transparência 

Internacional, trata das percepções de corrupção no setor público em 176 países. O Fórum Econômico 

Mundial também criou o seu índice de corrupção, baseado em uma pesquisa com 15.000 líderes 

empresariais de 141 economias do mundo. Em ambos os índices, o ano de 2016 mostrou que, ao redor 

do mundo, a corrupção sistêmica e a desigualdade social reforçam uma a outra, levando a falta de 

confiança popular nas instituições políticas e gerando um solo fértil para o crescimento do populismo. 

Sobre a corrupção global aferida por estes indicadores, é INCORRETO afirmar que: 

a) Para o Fórum Econômico Mundial os países desenvolvidos com os maiores índices de corrupção 

foram a Eslováquia, Itália, Hungria e Grécia. O nível de corrupção foi aferido a partir da análise dos 

desvios de fundos públicos, a confiança pública nos políticos, além de pagamentos irregulares e 

subornos. 

b) Um relatório do Fórum Econômico Mundial publicado em junho do ano passado assinalou a 

corrupção como o maior problema que a América Latina. Entre as 10 nações mais corruptas do 

ranking, cinco são latino-americanas: Venezuela, Bolívia, Paraguai, Brasil e República Dominicana. 

c) Após quase uma década amargando as últimas posições no ranking do Índice de Percepção da 

Corrupção, países como Somália, Sudão do Sul, Coréia do Norte e Síria apresentaram um notável 

crescimento, proporcionado pelo fim dos conflitos armados que assolaram estes países. 

d) No ranking da Transparência, os países no topo compartilham características de governo aberto, 

liberdade de imprensa, liberdades civis e sistemas judiciais independentes. Já países nas últimas 

colocações são caracterizados pela ampla impunidade da corrupção, governança fraca e 

instituições frágeis. 

e) Para a Transparência Internacional, os dados recentes do Índice de Percepção da Corrupção 

demonstraram que a corrupção e a desigualdade alimentam uma à outra, criando um círculo 

vicioso entre corrupção, distribuição desigual de poder na sociedade e distribuição desigual de 

riqueza. 
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QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________ 

No atual cenário das relações internacionais, um ator vem alcançando grande importância, 

tanto nas sociedades nacionais como nas questões globais, é o Terceiro Setor. Ele é formado 

por movimentos ou organizações privadas sem fins lucrativos que têm como objetivo lutar por 

uma causa ou promover a expansão cultural, política ou econômica do local ou setor para o 

qual atuam. No mundo existem inúmeras ONGs atuando de forma relevante nas questões 

internacionais. A partir da análise do papel das organizações não governamentais e do 

contexto de sua emergência no campo internacional, é CORRETO afirmar que: 

a) O pioneiro e mais forte país em que atua o Terceiro Setor é o Japão que, desde a era Meiji, 

estimulava a cultura de reunir as pessoas ou comunidades em organizações não 

governamentais. 

b) A emergência e expansão das organizações não governamentais em escala planetária 

constitui um importante indicador da falência total dos atores estatais, tanto no âmbito 

interno quanto no plano externo. 

c) O crescimento do Terceiro setor e das ONGs refletem a importância da ideia de 

governança global, ou seja, formas democráticas e plurais de gestão que contemplem a 

interação de vários atores, não apenas estatais. 

d) As organizações não governamentais, apesar da denominação, são financiadas 

exclusivamente com recursos estatais e constituem importantes apêndices políticos-

ideológicos destes, junto às comunidades. 

e) Organizações como a Cruz Vermelha Internacional, Human Rights Watch e Anistia 

Internacional surgiram no imediato pós-guerra inspiradas em programas de ações sociais 

afirmativas de grandes corporações. 
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QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________ 

Em 2017, a maior premiação do cinema Norte-americano continuou recheada de polêmicas. O 

fato de nos dois últimos anos não haver nenhum negro na lista de indicados ao Oscar 

reacendeu o debate sobre a diversidade racial no cinema americano. Trata-se de uma história 

marcada por avanços e recuos, a exemplo da lista de 2013, elogiada por refletir não só a 

pluralidade racial, mas também a de gênero e temática. Contudo, a edição deste ano 

estabeleceu uma nova marca, ao indicar um número recorde de negros não apenas nas 

categorias principais, mas em todas as categorias concorrentes da cobiçada estatueta. O ponto 

alto da premiação ficou por conta da escolha de “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, na categoria 

de melhor filme. Embora constitua um importante instrumento de voz para os 

afrodescendentes, Moonlight extrapola a lógica militante, típica do cinema negro americano 

convencional. Com base em seus conhecimentos sobre a produção cinematográfica americana 

contemporânea de matriz afrodescendente, assinale a alternativa CORRETA. 

a) “Mississipi em chamas” narra a biografia do famoso líder afro-americano Martin Luther King 

que teve o pai, um pastor, assassinado pela Klu Klux Klan e sua mãe internada por 

insanidade. Ele foi um malandro de rua e enquanto esteve preso descobriu o islamismo, 

tornando-se um polêmico ativista negro. 

b) Em “A cor púrpura” dois agentes do FBI partem para o sul dos EUA em uma investigação 

sobre a morte de três militantes dos direitos civis. As vítimas viviam em uma pequena 

cidade onde a segregação divide a população em brancos e pretos, e a violência contra os 

negros é uma tônica constante. 

c) “Malcolm X” conta a história de uma jovem, Celie, com apenas 14 anos que foi violentada 

pelo pai, se torna mãe de duas crianças. Além de perder a capacidade de procriar, 

imediatamente é separada dos filhos e da única pessoa no mundo que a ama, sua irmã. 

d) “Moonlight: sob a luz do luar”, narra os três momentos da vida de Chiron, um jovem negro 

morador de uma comunidade pobre de Miami. Do bullying na infância, passando pela crise 

de identidade da adolescência e pela tentação do universo do crime e das drogas, este é 

um poético estudo de personagem. 

e) Em “faça a coisa certa” a trama gira em torno da trajetória de um pastor protestante e 

ativista social que acompanha as históricas marchas realizadas por ele e manifestantes 

pacifistas em duas cidades americanas, na década de 60, em busca de direitos eleitorais 

iguais para a comunidade afro-americana. 
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QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________ 

O Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) é uma organização sem fins lucrativos, 

baseada em Genebra, que ficou conhecido por suas reuniões anuais em Davos, Suíça, nas 

quais reúne os principais líderes empresariais e políticos, assim como intelectuais e jornalistas 

selecionados, para discutir as questões mundiais mais urgentes enfrentadas na 

contemporaneidade. Na edição 2017 do Fórum, às vésperas da posse de Donald Trump na 

presidência dos EUA, ocorreram debates acalorados acerca das incertezas sobre os rumos da 

economia global. Temas como globalização, tecnologias e desigualdades movimentaram os 

debates. Contudo, uma semana antes de sua realização, o Fórum divulgou a edição anual 

do Global Risks Report (Relatório de Riscos Globais, em tradução livre), estudo que procura 

antecipar os principais riscos e desafios globais para os próximos 12 meses. Este documento, 

que avalia tendências e serve de bússola para a formulação de políticas e estratégias de 

governos e empresas, apresenta os seguintes riscos e recomendações, EXCETO, 

a) para Davos, a imigração em larga escala motivadas por catástrofes naturais e também por 

conflitos violentos, deverão se exacerbar em 2017. O relatório identifica ainda o risco de 

essa tendência ser explorada por políticos populistas, alerta que a imigração cria tensões 

culturais, mas que há necessidade de dar espaço para a tolerância religiosa sem abrir a 

porta para o extremismo. 

b) sobre os eventos climáticos extremos, o relatório lembra que 2016 foi o ano mais quente da 

história, com temperatura global 1,14ºC acima da observada antes da Revolução Industrial. 

Também sugere que as mudanças climáticas trazem consequências sociais graves, mas 

ignora todas as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, fechado em 2015. 

c) os desastres naturais de grande escala são uma ameaça real à infraestrutura produtiva 

global. Simulando o impacto destrutivo de uma enchente na região costeira da China, que 

concentra produção para exportação, o Fórum estimou que mais de 130 milhões de 

pessoas seriam afetadas em um eventual desastre, comprometendo a cadeia internacional 

de comércio. 

d) ataques terroristas têm motivado um reforço na vigilância estatal sobre cidadãos, mas tais 

ferramentas muitas vezes são usadas com fins políticos, alerta o relatório, que diz ver a 

tendência com "preocupação". O Fórum de Davos projeta uma "situação potencialmente 

explosiva" em países que coíbem a liberdade de expressão em nome do combate ao 

terrorismo. 

e) outra ameaça citada pelo Fórum de Davos são as fraudes cibernéticas, que podem avançar 

diante de legislações frágeis e falta de ações conjuntas entre governos e setor privado. 

Segundo o estudo, criminosos estão cada vez mais próximos das vítimas, pois um número 

maior de aparelhos eletroeletrônicos domésticos estão sendo conectados à internet. 
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QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________ 

O conceito de Estado Falido ou frágil refere-se ao grau de vulnerabilidade diante de conflitos, 

guerras externas ou internas e desagregação socioeconômica de seus habitantes. O Fundo 

pela Paz e Política Internacional (The Fund for Peace - FFP) criou um ranking mundial dos 

Estados falidos, que é divulgado anualmente. Para a elaboração desse ranking, é considerada 

uma série de doze diferentes fatores, pontuados de 1 a 10 cada, e que abrange temas como 

conflitos sociais, riscos de terrorismo, índices de corrupção. Assim, quanto mais próximo de 

120 pontos, maior o grau de falência de Estado. Considerando o conceito de Estado falido e a 

recente publicação do Índice de Fragilidade dos Estados, marque a alternativa INCORRETA. 

a) Os casos mais comuns de Estados Falidos encontram-se em países recentemente 

independentes ou pertencentes a regiões do mundo subdesenvolvido completamente 

frágeis politicamente, tais como a África Subsaariana, o Oriente Médio, a América Latina. 

b) A "falência" do Estado não é necessariamente econômica, mas sobretudo estrutural, social 

e política, estando muitas vezes relacionada com a dificuldade de proteção das fronteiras, 

com a fraqueza frente a invasões estrangeiras ou com a eclosão de guerras civis. 

c) Os Estados falidos são considerados uma ameaça à comunidade internacional porque, em 

geral, são campos de treinamento e refúgio de grupos terroristas ou guerrilheiros, além de 

serem áreas de produção de drogas ilícitas ou regiões de pirataria, a exemplo da Mongólia, 

Kuwait e Armênia. 

d) Territórios com maior fragilidade política, econômica e social que apresentam um grande 

número de jovens desempregados e um cenário estrutural delicado são mais propensos 

para o surgimento de levantes sociais ou da manipulação de sua população por parte de 

grupos armados com propósitos escusos. 

e) Apesar da grande evolução das instituições democráticas, dos avanços no combate ao 

crime organizado e à corrupção, principalmente a partir das ações empreendidas pela 

Operação Lava Jato, na edição de 2016 do ranking da FFP, o Brasil foi classificado como 

país de risco. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________ 

Considerando as disposições contidas na Lei nº 8.429 de 1992 – Lei de Improbidade 

Administrativa, assinale a alternativa CORRETA. 

a) As ações destinadas a levar a efeito as sanções cominadas aos atos ímprobos podem ser 

propostas até dois anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou 

de função de confiança. 

b) Estando a petição inicial da ação de improbidade em devida forma, o juiz mandará autuá-la 

e ordenará a citação do requerido, para, no prazo de quinze dias, contestar a ação. 

c) A legitimidade para a propositura da ação de improbidade pertence apenas à pessoa 

jurídica de direito público interessada. 

d) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade não depende da aprovação ou 

rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 

e) Entre as sanções às quais está sujeito o agente público que negar publicidade aos atos 

oficiais figuram perda da função pública, bem como a suspensão dos direitos políticos de 

cinco a oito anos. 

QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa CORRETA sobre a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro: 

a) A Constituição Federal estabelece como regra a responsabilidade subjetiva do Estado e a 

responsabilidade objetiva do agente público. 

b) A responsabilização de concessionárias e permissionárias de serviço público não está 

condicionada à demonstração da ocorrência de culpa. 

c) Entre as causas excludentes da responsabilidade civil do Estado estão o caso fortuito, a 

força maior e a culpa concorrente da vítima. 

d) Não pode o Estado ser responsabilizado por danos morais, mas apenas pela ocorrência de 

danos patrimoniais. 

e) A responsabilidade do Estado depende da caracterização de conduta comissiva, sendo 

descabida a responsabilidade em caso de omissão estatal. 

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa CORRETA sobre a Administração Pública Indireta. 

a) A Administração Indireta compreende não apenas os ministérios, mas também as 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

b) Apenas entidades que possuem personalidade jurídica de direito privado integram a 

Administração Pública Indireta. 

c) As entidades que integram a Administração Pública Indireta tem, como natural decorrência 

de sua autonomia, liberdade para alterar seus próprios fins. 

d) Somente por lei específica poderão ser criadas autarquias, empresas públicas, sociedades 

de economia mista e fundações, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as 

áreas de sua atuação.  

e) Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública e de 

sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa 

privada. 
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QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________ 

Sobre a revogação dos atos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Nem todos os atos administrativos podem ser revogados. 

b) A revogação de ato administrativo é realizada, ordinariamente, pelo Poder Judiciário, 

cabendo-lhe ainda examinar os aspectos de validade do ato revogador. 

c) Considerando que a revogação atinge um ato que foi praticado em conformidade com a lei, 

seus efeitos são ex nunc. 

d) Pode a Administração Pública se arrepender da revogação de determinado ato. 

e) O fundamento jurídico da revogação reside no poder discricionário da Administração 

Pública. 

QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os serviços públicos. 

a) Nem todos os serviços públicos podem ser objeto de delegação. Entre os serviços 

indelegáveis, podem ser lembrados a defesa nacional e os serviços de energia elétrica. 

b) O contrato de concessão é marcado pela presença da supremacia do poder concedente. 

c) A falta das cláusulas essenciais no contrato de concessão sujeita o pacto à invalidação, 

decretável pela própria Administração ou pelo Judiciário. 

d) A rescisão do contrato de concessão por inadimplemento do concessionário é denominada 

caducidade. 

e) A reversão, que pode ser onerosa ou gratuita, é a transferência dos bens do 

concessionário para o patrimônio do concedente em virtude da extinção do contrato. 

QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa que contempla os dois princípios da Administração Pública que 

disciplinam, respectivamente, as duas situações a seguir: 

I. A proibição constitucional de que conste nome, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos; 

II. A fixação de prazo para que a Administração Pública anule atos administrativos de que 

decorram efeitos favoráveis aos destinatários. 

a) situação I: indisponibilidade ; situação II: legalidade. 

b) situação I: isonomia; situação II: razoabilidade. 

c) situação I: impessoalidade; situação II: segurança jurídica. 

d) situação I: publicidade; situação II: proporcionalidade. 

e) situação I: eficiência; situação II: precaução. 
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QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa CORRETA sobre os agentes públicos. 

a) Embora dispensada constitucionalmente a realização de concurso público, o administrador 

não é inteiramente livre para escolher o ocupante de cargo comissionado. 

b) O período de três anos compreendido entre a data da nomeação no cargo público e a 

aquisição da estabilidade é denominado de estágio probatório. 

c) Aos ocupantes de emprego público aplica-se, em razão da natureza contratual do vínculo, 

integralmente o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho. Tais agentes 

encontram-se completamente subtraídos da incidência de normas de direito constitucional 

e de direito administrativo. 

d) De acordo com o previsto na Constituição Federal as funções de confiança devem ser 

exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou 

profissional. 

e) Forma de provimento derivado, a remoção, também conhecida como redistribuição, é 

caracterizada pelo deslocamento do servidor para o mesmo quadro funcional. 

QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________ 

Considerando os deveres, responsabilidades e o regime disciplinar dos servidores públicos, 

assinale a alternativa CORRETA.  

a) A autoridade administrativa competente pode divergir do parecer apresentado pela 

comissão disciplinar processante, desde que não seja para aplicar penalidade mais severa. 

b) Da mesma maneira que ocorre em relação aos ilícitos penais, viger em relação às 

infrações administrativas o sistema da rígida tipicidade. 

c) O afastamento do servidor público de suas funções somente pode ocorrer após a 

conclusão da apuração disciplinar e a cominação da sanção pela autoridade administrativa 

competente. 

d) Embora possam ser caracterizados diferentes tipos de responsabilidade a partir de uma 

mesma conduta de determinado servidor, é vedada a aplicação de mais de uma espécie de 

sanção. 

e) A absolvição do servidor público na esfera penal não tem como necessária consequência a 

impossibilidade de responsabilização no plano administrativo.  

QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa CORRETA sobre os atos administrativos. 

a) Atos individuais, também chamados de normativos, são aqueles que se voltam para a 

regulação de situações jurídicas concretas, com destinatários individualizados, como 

instruções normativas e regulamentos. 

b) Em razão do formalismo que o caracteriza, o ato administrativo deve sempre ser escrito, 

sendo juridicamente insubsistentes comandos administrativos verbais.  

c) Aprovação é o ato unilateral e vinculado pelo qual a Administração Pública reconhece a 

legalidade de um ato jurídico. 

d) Tanto os atos vinculados como os atos discricionários podem ser objeto de controle pelo 

Poder Judiciário.  

e) Os provimentos são exclusivos dos órgãos colegiados, servindo especificamente para 

demonstrar sua organização e seu funcionamento. 
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QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o controle da Administração Pública. 

a) Os atos políticos não estão sujeitos ao controle pelo Poder Judiciário. 

b) O mandado de injunção tem por objeto exclusivo tanto o conhecimento como a retificação de 

dados pertinentes ao impetrante, desde que tais informações figurem em cadastro público. 

c) A legitimidade para a propositura da ação civil pública não é restrita ao Ministério Público. 

d) Os recursos administrativos tem apenas efeito devolutivo, sendo descabida a atribuição de 

efeito suspensivo.  

e) Compete aos Tribunais de Contas, órgãos integrantes da estrutura do Poder Judiciário, o 

julgamento dos litígios financeiros entre particulares e o Estado. 
 
 
 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

QUESTÃO 41 _______________________________________________________________________ 

Considerando a disciplina constitucional dos direitos individuais e coletivos, assinale a alternativa 

CORRETA. 

a) É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados a 

plenitude de defesa; o sigilo das votações; a soberania dos veredictos e a competência para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações, desde que de seu interesse 

particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, sem ressalvas. 

c) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo, independentemente do horário: em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou por determinação judicial. 

d) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

ou por interesse social, sendo a indenização sempre paga posteriormente. 

e) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem de autoridade policial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal. 

QUESTÃO 42 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à disciplina constitucional das penas e da 

prisão. 

a) Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos 

durante o período de amamentação. 

b) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 

competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 

c) São absolutamente vedadas as penas: de morte; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de 

banimento; bem como as cruéis. 

d) A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e 

o sexo do apenado, sendo assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 

e) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, sendo certo ainda que 

ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou 

sem fiança. 
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QUESTÃO 43 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa que indica, na sequência correta, as idades mínimas de elegibilidade para Vice-

Governador de Estado, Deputado Estadual, Prefeito e Senador:  

a) 35 anos; 35 anos; 30 anos e 35 anos. 

b) 30 anos; 21 anos; 21 anos e 35 anos. 

c) 21 anos; 18 anos; 21 anos e 30 anos. 

d) 18 anos; 21 anos; 18 anos e 21 anos. 

e) 18 anos para todos os cargos. 

QUESTÃO 44 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa que indica matéria estranha ao elenco constitucional de competência legislativa 

privativa da União: 

a) Desapropriação. 

b) Serviço postal. 

c) Populações indígenas. 

d) Proteção à infância e à juventude. 

e) Comércio exterior e interestadual. 

QUESTÃO 45 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa CORRETA sobre a disciplina constitucional da União. 

a) Cabe à União explorar, desde que diretamente, os serviços locais de gás canalizado, na forma da 

lei, admitida a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 

b) Cabe à União, mediante lei ordinária, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, 

o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

c) Entre os bens de propriedade da União estão as ilhas lacustres, as ilhas fluviais, as terras devolutas 

e os potenciais de energia hidráulica. 

d) A previsão de competência legislativa privativa para a União exclui, naturalmente, a possibilidade 

de criação de lei para autorizar os Estados a legislar sobre questões atinentes a tais matérias. 

e) Compete à União explorar, diretamente, ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 

serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 

transponham os limites de Estado ou Território. 

QUESTÃO 46 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a disciplina constitucional do Poder Legislativo. 

a) Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 

Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 

responsabilidade. 

b) Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da 

República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a 

abertura da sessão legislativa. 

c) É da competência exclusiva do Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 

aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender 

qualquer uma dessas medidas. 

d) As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser 

suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos 

praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da 

medida. 

e) As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 

de informações a Ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à 

Presidência da República, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não 

atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. 
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QUESTÃO 47 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa CORRETA sobre a disciplina constitucional do Poder Executivo. 

a) É competência privativa e indelegável do Presidente da República prover os cargos 

públicos federais na forma da lei. 

b) Compete privativamente ao Presidente da República prestar, anualmente, ao Congresso 

Nacional, dentro de trinta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes 

ao exercício anterior. 

c) Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República ficará suspenso de suas 

funções após a instauração do processo pelo Senado Federal. Se, decorrido o prazo de 

cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do 

Presidente, e será extinto o processo. 

d) O Presidente da República exerce a função de Chefe de Governo, mas não a de Chefe de 

Estado, e possui suas atribuições taxativamente enumeradas na Constituição. 

e) Nos crimes comuns, admitida a acusação contra o Presidente da República por dois terços 

da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

QUESTÃO 48 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a disciplina constitucional do Poder Judiciário. 

a) Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do 

Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais 

de cinco anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, 

com mais de cinco anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos 

órgãos de representação das respectivas classes. 

b) O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, 

fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho 

Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. 

c) Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos 

nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 

interesse público à informação. 

d) Entre outras proibições, aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do 

qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria 

ou exoneração. 

e) Nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão 

especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício 

das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, 

provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 

pleno. 
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QUESTÃO 49 _______________________________________________________________________ 

Considerando as normas constitucionais sobre o mandado de segurança e sobre o habeas corpus, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

b) Entre os legitimados para interpor mandado de segurança coletivo está a organização sindical 

legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 

seus membros ou associados; 

c) Conceder-se-á habeas corpus, ação que se reveste de gratuidade, sempre que alguém sofrer ou se 

achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 

abuso de poder. 

d) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra ato de Ministro 

de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como de Tribunal 

Regional Federal. 

e) É dos Tribunais Regionais Federais a competência para julgar os mandados de segurança contra 

ato de juiz federal, bem como para julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz 

federal.  

QUESTÃO 50 _______________________________________________________________________ 

Acerca das normas constitucionais sobre servidores públicos, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade, com 

remuneração integral, por até dois anos. 

b) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-

se o regime geral de previdência social. 

c) O servidor público estável somente perderá o cargo por força de sentença judicial transitada 

em julgado. 

d) Em qualquer caso que exija o afastamento de servidor público da administração direta, 

autárquica e fundacional para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 

contado para todos os efeitos, sem exceções. 

e) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor, será ele reintegrado, e o eventual 

ocupante da vaga, reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, ou posto em 

disponibilidade com remuneração integral. 
 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
 

QUESTÃO 51 _______________________________________________________________________ 

Em relação à aplicação da lei penal, marque a alternativa CORRETA. 

a) Não há crime sem lei ou decreto anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação 

legal. 

b) Ninguém pode ser punido por fato que lei ou decreto posterior deixa de considerar crime, 

cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença condenatória. 

c) A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, com 

exceção se houver sentença condenatória transitada em julgado. 

d) A lei excepcional ou temporária, uma vez decorrido o período de sua duração ou cessadas as 

circunstâncias que a determinaram não se aplica ao fato praticado durante a sua vigência. 

e) Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 

momento do resultado. 
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QUESTÃO 52 _______________________________________________________________________ 

Em relação ao crime, marque a alternativa CORRETA. 

a) O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 

causa. E considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

b) A superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação quando, por si 

só, produziu o resultado. 

c) A omissão é penalmente irrelevante, quando o omitente devia e podia agir para evitar o 

resultado.  

d) O dever de agir não incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 

vigilância. 

e) O crime é consumado, quando nele se reúnem dois dos elementos de sua definição legal. 

QUESTÃO 53 _______________________________________________________________________ 

Em relação ao direito penal, quanto ao erro, marque a alternativa CORRETA. 

a) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime não exclui o dolo, mas permite a 

punição por crime culposo, se previsto em lei. 

b) É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de 

fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Há isenção de pena quando o erro deriva de 

culpa e o fato é punível como crime culposo. 

c) Não responde pelo crime o terceiro que determina o erro. 

d) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena.  

e) O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de 

pena; se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço). 

 

QUESTÃO 54 _______________________________________________________________________ 

Em relação a exclusão da ilicitude é CORRETO afirmar: 

a) Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. 

b) O agente, em qualquer das hipóteses de exclusão da ilicitude não pode responder pelo 

excesso doloso ou culposo. 

c) Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo futuro, que 

não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 

sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

d) Pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. 

e) Entende-se em legítima defesa putativa quem, usando moderadamente dos meios necessários, 

repele injusta agressão, atual ou iminente, somente a direito seu. 

 

QUESTÃO 55 _______________________________________________________________________ 

Em relação ao direito penal, quanto ao concurso de pessoas é CORRETO afirmar: 

a) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, não 

havendo distinção em razão da maior ou menor culpabilidade. 

b) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/5 (um quinto) a 1/2 

(metade). 

c) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena 

deste; essa pena será aumentada até a 1/3 (um terço), na hipótese de ter sido previsível o 

resultado mais grave. 

d) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo que 

elementares do crime. 

e) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não 

são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. 
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QUESTÃO 56 _______________________________________________________________________ 

Em relação ao cumprimento da pena é CORRETO afirmar:  

a) A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado ou semiaberto. A de detenção 

apenas em regime semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 

b) As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 

mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de 

transferência a regime mais rigoroso. 

c) O condenado a pena superior a 6 (seis) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. 

d) O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 6 

(seis), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. 

e) O condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o 

início, cumpri-la em regime aberto. 

 

QUESTÃO 57 _______________________________________________________________________ 

Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, marque a alternativa CORRETA. 

a) É circunstância que sempre aumenta a pena, quando não constitui ou qualifica o crime a 

reincidência. 

b) A pena será ainda aumentada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação 

no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 

c) Para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 

cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo 

superior a 2 (dois) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento 

condicional, se não ocorrer revogação. 

d) São circunstâncias que sempre atenuam a pena ser o agente menor de 21 (vinte e um), na 

data do fato, ou maior de 60 (sessenta) anos, na data da sentença. 

e) São circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente cometido o crime por motivo de 

relevante valor social ou moral. 

 

QUESTÃO 58 _______________________________________________________________________ 

Marque a alternativa CORRETA em relação ao concurso de crimes. 

a) Ocorre o concurso material, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois 

ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade 

em que haja incorrido.  

b) Há concurso formal, quando o agente, mediante duas ou mais ações, pratica dois ou mais 

crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente 

uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade).  

c) Há crime continuado quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 

semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe 

a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). 

d) No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. 

e) Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a 

pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o 

crime contra esta. 
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QUESTÃO 59 _______________________________________________________________________ 

Em relação aos crimes contra a administração pública, marque a alternativa CORRETA. 

a) Há crime de peculato, ao apropriar-se o particular de bem móvel, de que tem a posse entregue 

por particular. 

b) É crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, quando o funcionário público 

realiza inserção de dados falsos, altera ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas 

informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem ou para causar dano. 

c) Há o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações em 

modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem 

autorização ou solicitação de autoridade competente. 

d) Há crime de concussão em solicitar, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

e) Há crime de corrupção passiva em exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 

que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

QUESTÃO 60 _______________________________________________________________________ 

Em relação à legislação especial é forma de violência doméstica e familiar contra a mulher: 

a) A violência moral e física, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 

diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 

degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 

b) A violência psicológica entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter 

ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 

força. 

c) A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 

d) A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição 

parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e 

direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 

e) A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure apropriação indébita.  

 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

QUESTÃO 61 _______________________________________________________________________ 

Quanto a lei processual no tempo, marque a alternativa CORRETA. 

a) Um processo que tiver sido encerrado sob a vigência da lei processual anterior deverá ser 

revisto. 

b) Se há um processo penal a ser iniciado, deverá ser regido pela nova lei processual, para que 

seu atos se tornem válidos e eficazes. 

c) Caso o processo penal já tenha sido iniciado, os atos praticados deverão ser refeitos e, todos 

os posteriores deverão ser praticados conforme a nova lei. 

d) No Brasil é adotado no processo penal o sistema da unidade processual, um complexo de atos 

inseparáveis uns dos outros, isto é, em todo o processo apenas poderá ser aplicada uma lei 

processual.  

e) Os atos processuais regidos pela lei processual penal anterior não são considerados válidos. 
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QUESTÃO 62 _______________________________________________________________________ 

Marque a alternativa CORRETA acerca do Inquérito Policial. 

a) Toda e qualquer infração penal é investigada através do inquérito policial. 

b) A natureza do inquérito policial é de jurisdição, própria do poder judiciário. 

c) Inquérito policial, ação processual penal e processo penal são sinônimos. 

d) A natureza do inquérito policial é administrativa. 

e) Caso ocorra alguma irregularidade no inquérito policial, o Ministério Público, mesmo diante 

das evidências e provas lícitas de que o acusado cometeu o crime, não poderá oferecer a 

denúncia. 

QUESTÃO 63 _______________________________________________________________________ 

O inquérito policial tem como finalidade, EXCETO, 

a) apurar a materialidade do crime. 

b) apurar a autoria do crime. 

c) colher elementos para informar o titular da ação penal. 

d) formar a convicção do juiz e  fundamentar sua decisão, de forma exclusiva. 

e) subsidiar a decretação de medidas cautelares. 

QUESTÃO 64 _______________________________________________________________________ 

Dr. Frederico, juiz da 1ª Vara Criminal de Teresina-PI, após a denúncia do Ministério Público e 

toda a sequência de atos processuais que permeiam o processo, julgará o acusado. Quanto à 

aplicação e eficácia da lei processual no tempo e no espaço, marque a alternativa CORRETA. 

a) O Código de Processo Penal possui validade em todo território brasileiro e, também, no 

estrangeiro, desde que o crime tenha sido cometido por brasileiro. 

b) A lei processual penal brasileira aplica-se a todas as infrações cometidas em território 

brasileiro ou em solo estrangeiro. 

c) Os tratados e convenções internacionais sobre matéria processual não podem ser 

aplicadas no Brasil, em nenhuma hipótese. 

d) O processo penal da competência da Justiça Militar não será regulado pelo Código de 

Processo Penal. 

e) Aos crimes previstos em leis especiais não se aplica o Código de Processo Penal. 

QUESTÃO 65 _______________________________________________________________________ 

Quanto às citações e intimações, marque a alternativa CORRETA. 

a) a citação inicial do réu é realizada por publicação no diário da justiça ou em jornal de 

grande circulação. 

b) a citação inicial do réu é realizada por mandado, ou quando o réu estiver no estrangeiro, 

por carta precatória. 

c) a citação inicial do réu é realizada por mandado, ou quando o réu estiver fora do território 

da jurisdição do juiz processante, por carta precatória. 

d) no caso de réu preso, a sua citação será feita diretamente ao diretor do estabelecimento 

penitenciário no qual estiver cumprindo pena. 

e) a citação do militar dar-se-á pessoalmente. 
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QUESTÃO 66 _______________________________________________________________________ 

Em relação às espécies de ações penais, marque a alternativa CORRETA. 

a) A ação pública incondicionada se diferencia da ação pública condicionada pelo fato de depender da 

interferência do ofendido, de seu representante legal ou da requisição do Ministro da Justiça que 

deverão manifestar sua vontade para que a ação seja proposta, diferentemente da ação pública 

condicionada. 

b) No sistema penal brasileiro a ação civil pública condicionada é a regra, por isso, não tem previsão 

legal expressa. 

c) A ação pública incondicionada é promovida pelo juiz ou pelo Ministério Público. 

d) A ação pública condicionada é aquela que, embora continue sendo do Ministério Público a iniciativa 

para sua interposição, está condicionada à representação do ofendido ou requisição do Ministro da 

Justiça.  

e) O particular e o Ministério Público têm legitimidade para propositura da ação penal privada 

propriamente dita, uma vez que toda ação é pública. 

QUESTÃO 67 _______________________________________________________________________ 

Em relação ao inquérito policial, marque a resposta CORRETA. 

a) Iniciado o inquérito, e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para 

condenação do acusado, a autoridade policial deverá arquivá-lo. 

b) Crimes que se processam por meio de ação penal pública incondicionada podem ter a instauração 

do inquérito policial solicitados pela vítima ou ofendido. 

c) Iniciado o inquérito, e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para 

condenação do acusado, a autoridade policial poderá arquivá-lo. 

d) Quando o crime for contra honra do Presidente da República, o Inquérito Policial é instaurado 

somente por requisição do próprio Presidente.  

e) Qualquer do povo poderá solicitar a instauração de inquérito em relação aos crimes ocorridos 

contra a honra do Presidente da República. 

QUESTÃO 68 _______________________________________________________________________ 

Acerca do Interrogatório do Acusado, marque a resposta correta. Mário responde a processo criminal na 

Justiça Federal do Piauí. Para dar prosseguimento e celeridade à referida ação, em face de dificuldades 

de comparecimento em juízo, Mário poderá: 

a) ser interrogado no gabinete do magistrado, sem necessidade de advogado ou da Defensoria 

Pública da União. 

b) ser interrogado pelo juiz competente para sua causa por meio de videoconferência. 

c) ser interrogado, no local em que estiver preso, mesmo que lá não ofereça garantias de segurança 

ao juiz e aos demais auxiliares da justiça. 

d) deixar de ser interrogado pelo juiz de 1ª instância, possibilitando o seu interrogatório somente no 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

e) substituir seu interrogatório por declaração feita de próprio punho, se estiver preso. 

QUESTÃO 69 _______________________________________________________________________ 

De acordo com o direito processual penal pátrio, é CORRETO afirmar que 

a) a prisão de pessoa após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória é ilegal.  

b) considera-se progressão no regime de pena, a mudança do regime do mais severo para o mais 

brando. 

c) a decretação de prisão durante o período das investigações a fim de não atrapalhar o referido 

processo investigativo não possui previsão legal. 

d) a pessoa não poderá ser presa preventivamente quando houver dúvida quanto a sua identidade 

civil.  

e) a prisão em flagrante delito não poderá ocorrer no período noturno. 
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QUESTÃO 70 _______________________________________________________________________ 

Todas são medidas cautelares diversas da prisão, EXCETO, 

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e 

justificar suas atividades. 

b) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para 

a investigação ou instrução. 

c) recolhimento domiciliar permanente. 

d) monitoração eletrônica. 

e) internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave 

ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de 

reiteração. 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA 
 

QUESTÃO 71 _______________________________________________________________________ 

De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994 - Estatuto dos Servidores 

Públicos Civis do Estado do Piauí, ao policial civil é proibido: 

a) Deixar de comunicar, logo após o cumprimento de mandado de prisão, ao membro do ministério 

público competente, a prisão. 

b) Deixar de concluir nos prazos legais inquérito policial. Podendo concluir fora do prazo a sindicância 

sem necessidade de justificar tal situação. 

c) Deixar de comunicar à autoridade competente, dentro do prazo de 10 (dez) dias do fato que 

coloque em risco ou atente contra as instituições públicas e a segurança nacional; 

d) Negligenciar a guarda de bens ou valores pertencentes à repartição policial ou de terceiros que 

estejam sob sua responsabilidade, respondendo caso estes se extraviem, excluindo sua 

responsabilidade em caso de dano. 

e) Fazer permanecer o subordinado em serviço por tempo superior a vinte e quatro horas 

continuadas, sem intervalos suficientes para o descanso normal, sem motivo justificado, e que seja 

unicamente, com o intuito de maltratá-lo. 

QUESTÃO 72 _______________________________________________________________________ 

De acordo com a Recomendação Nº 44 de 26/11/2013 do CNJ há a recomendação de estimular, no 

âmbito das unidades prisionais estaduais e federais, como forma de atividade complementar, a remição 

pela leitura, notadamente para apenados aos quais não sejam assegurados os direitos ao trabalho, 

educação e qualificação profissional, nos termos da Lei n. 7.210/84 devendo ser observando o seguinte 

aspecto: 

a) necessidade de constituição, por parte da autoridade penitenciária estadual ou federal, de projeto 

específico visando à remição pela leitura, atendendo a pressupostos de ordem subjetiva. 

b) assegurar, o quanto possível, a participação no projeto somente de presos nacionais submetidos à 

prisão cautelar. 

c) para que haja a efetivação dos projetos, garantir que nos acervos das bibliotecas existam, no 

mínimo, 10 (dez) exemplares de cada obra a ser trabalhada no desenvolvimento de atividades. 

d) procurar estabelecer, como critério objetivo, que o preso terá o prazo de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias 

para a leitura da obra, apresentando, ao final do período, resenha a respeito do assunto, 

possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua pena e ao 

final de até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas, a possibilidade de remir 48 (quarenta e 

oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade gerencial da unidade 

prisional. 

e) a remição deverá ser aferida e declarada pelo juízo da execução penal competente, ouvido apenas 

o Ministério Público. 
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QUESTÃO 73 _______________________________________________________________________ 

O Decreto nº 16.114, de 20 de julho de 2015, definiu as faltas disciplinares e instituiu o Manual de 

Procedimentos para apuração destas quando cometidas por presos custodiados no âmbito do Sistema 

Prisional Piauiense, é correto afirmar que o gerente da unidade poderá determinar por ato motivado, 

como medida cautelar, o isolamento por período não superior a 10 (dez) dias, quando: 

a) Existirem contra o preso, informações devidamente comprovadas, de que estaria prestes a cometer 

infração disciplinar de natureza média. 

b) Existirem contra o preso informações devidamente comprovadas de que estaria ameaçada a sua 

integridade física. 

c) A requerimento de familiar do preso que expressará a necessidade dele ser submetido a 

isolamento como medida de segurança. 

d) No caso de isolamento a pedido do preso, deverá ele manifestar-se pela continuidade ou não, em 

até 20 (vinte) dias. 

e) No caso de isolamento a pedido do preso, por até 20 (vinte) dias, há necessidade de ouvir o 

ministério público. 

QUESTÃO 74 _______________________________________________________________________ 

Constitui falta disciplinar de natureza grave prevista no Manual de Procedimentos para apuração 

destas, quando cometidas por presos custodiados no âmbito do Sistema Prisional Piauiense.  

a) Tentar fugir do estabelecimento penal. 

b) Retornar para o estabelecimento prisional após a data marcada.  

c) Praticar fato previsto como fato culposo ou contravenção sem prejuízo da sanção penal. 

d) Destruir objeto de uso pessoal, fornecido pela unidade prisional. 

e) Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.  

QUESTÃO 75 _______________________________________________________________________ 

A lei de execução penal garante assistência ao preso. Incumbe ao serviço de assistência social:  

a) Relatar, de forma oral ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas 

pelo preso. 

b) Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. 

c) Promover de 2 (dois) em 2 (dois) anos, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. 

d) Incumbe ao serviço de assistência social providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios 

da Previdência Social e do seguro desemprego. 

e) Não cabe ao serviço de assistência social orientar e amparar, quando necessário, a vítima. 

QUESTÃO 76 _______________________________________________________________________ 

Em relação aos direitos contidos na lei de execução penal impõe-se a todas as autoridades o respeito à 

integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Marque a alternativa que indica 

direito concedido ao preso: 

a) Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 

b) Visita controlada e apenas do cônjuge e de parentes.  

c) Chamamento por número. 

d) Audiência especial com o supervisor do estabelecimento. 

e) Representação e petição apenas ao diretor, em defesa de direito. 

QUESTÃO 77 _______________________________________________________________________ 

Entre as sanções disciplinares contidas na lei de execução penal há a aplicação de  

a) Multa. 

b) Advertência escrita, mediante termo assinado por familiar. 

c) Repreensão. 

d) Isolamento na própria cela por 35 (trinta e cinco) dias. 

e) Inclusão no regime disciplinar diferenciado por 3 (três) anos.      
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QUESTÃO 78 _______________________________________________________________________ 

Em relação ao Departamento Penitenciário Nacional e ao do Departamento Penitenciário Local é 

CORRETO afirmar: 

a) O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Defesa, é órgão fiscalizador 

da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária. 

b) É atribuição do Departamento Penitenciário Nacional acompanhar a fiel aplicação das sentenças 

penais em todo o Território Nacional, devendo comunicar ao Conselho Nacional de Justiça os erros 

judiciários. 

c) É atribuição do Departamento Penitenciário Nacional inspecionar e fiscalizar a cada 2 (anos) os 

estabelecimentos e serviços penais. 

d) É atribuição do Departamento Penitenciário Nacional e Conselho Nacional de Justiça assistir 

juridicamente as Unidades Federativas na implementação das regras estabelecidas na lei de 

execução penal. 

e) O Departamento Penitenciário local, ou órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar 

os estabelecimentos penais da Unidade da Federação a que pertencer. 

 

QUESTÃO 79 _______________________________________________________________________ 

Em relação aos deveres do policial civil, além dos inerentes aos demais servidores públicos civis do 

Estado do Piauí é CORRETO afirmar que é seu dever: 

a) Frequentar, com assiduidade, os cursos ministrados pela Academia de Polícia Civil do Estado do 

Piauí e de outros congêneres, quando assim for necessário. Podendo ter aproveitamento 

insuficiente. 

b) Zelar pela dignidade da função policial civil. 

c) Ter apenas conduta civil e funcional irrepreensível. 

d) Adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tenha conhecimento ou que 

ocorra nos serviços de seu cargo, tendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para tais 

providências. 

e) Agir com moderação, somente admitindo o uso da força em um único caso, quando da tentativa de 

fuga do preso. 

 

QUESTÃO 80 _______________________________________________________________________ 

A lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, trata da execução penal, contempla a defensoria pública 

atribuindo incumbências.  Em relação à defensoria pública é CORRETO afirmar: 

a) A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, 

no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os 

graus e instâncias, de forma sempre coletiva. 

b) A Defensoria Pública pode requerer a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão 

condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. 

c) Requerer a emissão semestral do atestado de pena a cumprir.  

d) Representar somente ao Juiz da execução para instauração de sindicância ou procedimento 

administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal.  

e) O órgão da Defensoria Pública visitará a cada 2 (dois) anos os estabelecimentos penais, 

registrando a sua presença em livro próprio. 
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2. PROVA ESCRITA DISSERTATIVA 
 

A partir de estudos, de vivências, de experiências as mais diversificadas, de 

interações com nossos semelhantes e com a própria natureza construímos 

sistematicamente o nosso repertório de conhecimentos necessários a nossa existência 

enquanto seres humanos. Tomando esses conhecimentos como base e lendo os textos 

motivadores apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo, em prosa, 

respeitando os preceitos normativos da modalidade escrita formal da língua portuguesa, no 

qual responderá ao seguinte questionamento-tema: A vida em sociedade: as regras 

(im)postas nos limitam ou proporcionam o equilíbrio necessário para o convívio com 

o outro? 

Lembre-se:  

 O seu texto deverá apresentar um ponto de vista;  

 Esse ponto de vista deverá ser defendido a partir de argumentos consistentes, 

selecionados e apresentados de forma coesa e coerente; 

 O seu texto deverá apresentar uma proposta para o problema que você trouxer à 

discussão.  

 

INSTRUÇÕES EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 001/2016 

 A Prova Escrita Dissertativa deverá ser redigida em letra legível, com caneta 

esferográfica de tinta de cor azul ou preta; 

 A folha do texto definitivo da Prova Escrita Dissertativa não poderá ser assinada, 

rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca 

que identifique o candidato, sob pena de anulação do texto nesta contido. A 

detecção de qualquer marca identificadora do candidato no espaço destinado à 

transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto; 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da Prova 

Escrita Dissertativa. A folha para rascunho no Caderno de Prova é de preenchimento 

facultativo e não valerá para efeito de correção; 

 A Prova Escrita Dissertativa deverá ser desenvolvida em no mínimo 20 (vinte) linhas 

e no máximo 30 (trinta) linhas; 

 Não será permitido exceder o limite de linhas contidas na folha de texto definitivo 

e/ou escrever no verso da referida folha; 

 A Prova Escrita Dissertativa receberá NOTA ZERO, caso se enquadre em qualquer 

um dos seguintes itens: 
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a) não desenvolvimento, pelo candidato, da proposta/fuga ao tema; 

b) não identificação do candidato no local especificado; 

c) identificação do candidato, sob qualquer forma, fora do local especificado; 

d) escrita em forma de verso; 

e) escrita ilegível; 

f) escrita a lápis ou a caneta esferográfica com tinta de cor que não seja azul ou preta; 

g) exceder o limite de linhas contidas na folha de texto definitivo e/ou escrever no verso da 

referida folha. 

 

TEXTOS MOTIVADORES 

 

Texto 01 

Para manter um bom relacionamento com as outras pessoas são necessárias 

algumas condições básicas: sermos autônomos, assertivos, confiantes e termos auto-

estima elevada. Sem essas condições, atribuiremos aos outros a causa das dúvidas, 

fraquezas, incertezas e desconfianças que temos a respeito de nós mesmos. 

(...) 

Muitas pessoas se queixam de que a sociedade define muitas regras e que sem 

elas a vida poderia ser melhor. A verdade é que cada um deve definir seu limite, respeitar a 

sua individualidade e também a do outro. Aí surge a pergunta: isso também não é uma 

regra? 

(...) 

(http://www.maisequilibrio.com.br/bemestar/avidaemsociedade. Acesso em:19.2.3017). 

Texto 02 

Viver em sociedade é um desafio porque às vezes ficamos presos a 

determinadas normas que nos obrigam a seguir regras limitadoras do nosso ser ou do 

nosso não-ser...  

(Clarice Lispector) 

(http://www.pensador.uol.com.br – Acesso em 19.2.2017). 

 


