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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A
ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estejam em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Não é segredo que a atividade física produz
inúmeros benefícios para o corpo, e, agora, a ciência
reuniu provas suficientes para adicionar um novo e
poderoso efeito à sua lista de ações positivas: o
aprimoramento do cérebro. As mais recentes descobertas
indicam que a prática regular de exercícios ajuda a pensar
com mais clareza, melhora a memória e proporciona um
grande ganho na aprendizagem. Novos estudos sugerem
que as mudanças podem ser ainda maiores, alterando a
própria estrutura do órgão ao incentivar o nascimento e o
desenvolvimento de neurônios.
Essas conclusões acabam de ser divulgadas nos
Estados Unidos da América por uma das mais renomadas
cientistas no campo da neurogênese, Henriette van Praag
(Ph.D.), do Laboratório de Neurociências do Instituto
Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América. Em
estudos com ressonância magnética feitos em indivíduos,
foi possível também observar que quem se exercita
regularmente produz uma intensa atividade no hipocampo.
Essa região do cérebro está relacionada à memória e à
aprendizagem, e lá estão armazenadas as células-tronco
que darão origem aos novos neurônios.
Mônica Tarantino e Monique Oliveira. Aumente o poder do cérebro com
exercícios. Internet: <www.istoe.com.br> (com adaptações).

A respeito do texto acima, julgue os itens a seguir.
1

Segundo o texto, as mais recentes descobertas no âmbito
da neurociência confirmam estudos anteriores
desenvolvidos por renomados cientistas há várias décadas.

2

O segmento “do cérebro” (R.20) poderia ser corretamente
substituído, sem prejuízo para a correção gramatical ou a
coerência do texto, pela forma adjetiva cerebral.
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O filme sobre a vida de Vinicius de Moraes me fez pensar
sobre a necessidade que temos de recuperar a leveza.
Vinicius, por exemplo, era leve, tão leve que chegava a ser
leviano na gravidade de suas paixões. Tom Jobim era leve. Vinicius
e Jobim eram leves e engraçados. Ser leve e engraçado era uma
característica daquela geração. Você podia estar com o Hélio
Pellegrino que, sendo analista, hora nenhuma nos passava a ideia
de que estava analisando nossas neuroses, não estava ali para julgar
ninguém.
Com isto, as crônicas refletiam a leveza da vida. Não que
não houvesse drama e tragédia, mas as pessoas não eram
baixo-astral nem a crônica era, como nos dias atuais, uma coisa
chata e pesada.
Também com um presidente leve como o Juscelino, que
de tão leve vivia valsando e que botou em aviões uma cidade
inteira, levando-a para o Planalto Central, com ele tudo ficava mais
fácil e mais leve.
Affonso Romano de Sant’Anna. Tempo de
delicadeza. p. 73-75 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue
os itens seguintes.
6

Ao afirmar que o presidente Juscelino “botou em aviões uma
cidade inteira” (R.15-16), o autor do texto faz uma crítica à
construção de Brasília, período em que se iniciou o longo processo
inflacionário vivido pelo Brasil no século passado.

7

Deduz-se do texto que, para “recuperar a leveza” (R.2), é necessário
estar alheio aos dramas e às tragédias.
O autor do texto menciona ter tido uma motivação externa para
pensar sobre o modo de enfrentar os fatos da vida.

8
9

Sem prejuízo para a correção gramatical ou para a coerência do
texto, a oração “sendo analista” (R.7) poderia ser reescrita,
mantendo-se as vírgulas que a isolam, da seguinte forma: embora
fosse analista.
10 Os vocábulos “drama” e “tragédia”, na linha 11, remetem a uma
ideia que se contrapõe à da “leveza” (R.2) pretendida pelo autor do
texto. Essa contraposição configura uma antítese de pensamentos
e de sentimentos em relação à vida.
11

O termo “leves e engraçados” (R.5) desempenha, na oração em que
se insere, a mesma função sintática que “mais fácil e mais leve” na
oração “tudo ficava mais fácil e mais leve” (R.16-17).
12 A expressão “nos dias atuais” (R.12) pode ser substituída, sem
prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, por
atualmente.

3

A supressão do acento indicativo de crase, em “à sua lista
de ações positivas” (R.4), implicaria prejuízo à correção
gramatical do texto.

4

Infere-se da leitura do texto que o estilo de vida da pessoa
interfere positiva ou negativamente na atividade cerebral.

13

Da leitura do trecho “Também com um presidente leve como o
Juscelino” (R.14) depreende-se que o texto foi escrito durante o
governo de JK.

5

De acordo com o texto, a intensa atividade do hipocampo
relacionada à prática de exercícios específicos para o
cérebro impede a morte dos neurônios.

14

Na linha 16, a expressão “com ele”, empregada como recurso
expressivo de repetição, pode ser suprimida do período sem
prejuízo sintático ou semântico para o texto.

Cargo: Escrivão de Polícia
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Ando devagar porque já tive pressa
E levo este sorriso porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe.
E só levo a certeza de que muito pouco eu sei,
E nada sei.
(...)
Renato Teixeira e Almir Satter. Tocando em frente.

Em cada um dos itens seguintes são apresentados trechos adaptados de
reportagens jornalísticas. Julgue-os em relação à grafia e acentuação
gráfica das palavras e a aspectos morfossintáticos e textuais, como
emprego e colocação de vocábulos, concordância e regência nominal e
verbal, pontuação e coerência.
22

Com relação aos sentidos do fragmento de texto acima, julgue
os itens que se seguem.
15

O fragmento transmite a mensagem de que o sofrimento
pode ser considerado um caminho para o amadurecimento
do indivíduo, o que pode torná-lo, de certa forma, mais
feliz.
16 Infere-se da leitura do fragmento que o eu lírico chega a
uma conclusão pessimista: a de que pouco ou nada sabe.
O que é inovação para você?
1

4

7

10

13

16

19

22

A palavra inovação “está na moda e isso é um
problema, porque tudo vira inovação”, diz o presidente da
agência de publicidade Santa Clara.
Há “exageros na publicidade” quando se fala
nesse tema, afirma o coordenador do centro de inovação e
criatividade da ESPM. “Inovação é só o que tira do
conforto, muda algo com que você já está acostumado”,
define ele.
Segundo sondagem da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial, no segundo semestre de 2012,
55% das empresas brasileiras realizaram algumas
mudanças em seus produtos ou processos. No começo de
2010, esse percentual era de 71,4%.
Para a agência, incertezas em relação ao futuro da
economia global fazem que empresários adiem as decisões
em relação a mudanças.
O estudo é realizado apenas com grandes
companhias brasileiras, mas as pequenas empresas
costumam acompanhar as tendências das grandes, afirma
a diretora da agência. “É um processo criativo que dá
origem a novo produto ou incorpora ao já existente
atributos até então desconhecidos. Inovar também é
renovar. E inovar cabe não só aos produtos, mas ao
método.”

Felipe Gutierrez. In: Folha de S.
Paulo, 30/9/2012 (com adaptações).

Um dos suspeitos de espancar um estudante do ensino médio em
Brasília – DF se contradisse ao prestar depoimento à polícia. O
suspeito contou aos investigadores, que espancou o estudante
depois de ter sido atacado com uma garrafada na cabeça, embora
o exame de corpo de delito a que se submetera o suspeito não
apontou a existência de qualquer tipo de trauma, nem sequer
ferimentos superficiais.

23

Em operação que começou na madrugada de domingo e encerrada
na manhã de terça-feira, agentes da polícia civil aprenderam com
o grupo criminoso especializado em roubos de malotes de
supermercados, oito carros, pistolas de diversos calibres, munições
e coletes de uso restrito.
24 Segundo o depoimento de uma testemunha do crime, que abalou a
cidade no último fim de semana, por volta das 3 horas de sábado,
um rapaz saia do Bar da Esquina quando foi abordado por três
adolescentes, que o obrigaram, sobre ameaça de arma de fogo, a se
manter de joelhos no meio da rua, olhando para o chão, no entanto
um dos menores encostou uma pistola na cabeça do rapaz e atirou.
25

Consta do inquérito policial que, após trocarem tiros com membros
de uma guarnição da Polícia Militar, os acusados, todos menores,
fugiram em uma lancha e passaram a ser perseguidos por um
helicóptero da polícia, quando perderam o controle da embarcação,
que virou. Os jovens, cuja identidade não foi revelada, já tinham
sido acusados de intimidação.
Delegacia Geral
POLÍCIA CIVIL

MEM. n.º 23/2012-DG.
Em 8 de outubro de 2012.
A Sua Senhoria Diretor da Assessoria de Imprensa da Polícia Civil
Assunto: Divulgação da estatística do pleito eleitoral

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.
17

18

19
20

21

O segundo parágrafo do texto poderia ser corretamete
reescrito da seguinte forma: Existe “exageros na
publicidade” quando se menciona esse assunto, diz o
coordenador do centro de inovação e criatividade da
ESPM: “inovação é só aquilo que elimina conforto, altera
algo com que a pessoa já esteja acostumado”, define ele.
Mantendo-se a correção gramatical do texto, o trecho ‘É
um processo criativo que dá origem a novo produto ou
incorpora ao já existente atributos até então
desconhecidos’ (R.20-22) poderia, sem prejuízo do seu
sentido original, ser reescrito da seguinte maneira: É ao
processo criativo que dão origem a novos produtos, não
incorporando novidade aos já existentes.
Infere-se da leitura do texto e do título a ele conferido que
o conceito do vocábulo inovação, cujo uso tem-se
transformado em modismo, tem gerado alguns equívocos.
De acordo com o texto, as incertezas em relação ao futuro
da economia global têm servido de motivo para o
adiamento dos processos inovadores, o que contraria a
vontade dos empresários.
Infere-se da leitura do texto que, assim como as grandes
companhias, as pequenas empresas apresentaram, em
2012, queda nas inovações, em relação a 2010.

Cargo: Escrivão de Polícia

Dirigimo-nos a Vossa Excelência para informar os números
relativos aos registros de ocorrências efetuadas pela Polícia Civil
durante as eleições.
Ao todo, foram realizados 211 procedimentos policiais, sendo
15 autuações em flagrante, 84 Termos Circunstanciados de Ocorrência
(TCOs) e 112 Boletins de Ocorrência (BO).
Informamos também que o trabalho integrado entre a Polícia
Civil, o Judiciário, o Ministério Público e as polícias militar e federal
contribuiu para o resultado positivo alcançado.
Cordialmente,
Fulano de Tal
Chefe da Seção de Estatística e Informática da Polícia Civil
Considerando o exemplo de memorando acima apresentado, julgue os
itens de 26 a 30, com base no Manual de Redação da Presidência da
República.
26

No campo de endereçamento do envelope utilizado para
encaminhamento do documento apresentado, deve constar a
expressão Ao Senhor.

27

Utilizado para comunicação interna, o documento apresentado
deveria ser um ofício, e não um memorando.
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29

substituída por Ilustríssimo Senhor, substituindo-se,

Com relação às ferramentas de edição de textos, planilhas e
apresentações disponíveis nos ambientes Microsoft Office e BrOffice,
julgue os próximos itens.

ainda, a preposição “a” que a antecede por ao.

39

A forma de tratamento “Vossa Excelência” deveria ser

Para atender à exigência de impessoalidade na redação
oficial, não se deve indicar o nome do signatário, bastando
constar, no documento, a assinatura seguida imediatamente
da indicação do cargo do remetente.

30
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Para iniciar a configuração de um eslaide mestre no aplicativo
Impress do BrOffice, deve-se clicar Slide mestre e, em seguida,
Formatar.
40 Caso, na figura abaixo, em que é ilustrada uma planilha do
aplicativo Excel, seja digitada, na célula marcada (B9), a fórmula
B2+B3+B4+B5+B6+B7, será possível obter a quantidade total de
veículos listados.

O fecho “Cordialmente” é adequado ao memorando por
expressar polidez e distinção.

Acerca da redação de correspondências oficiais, julgue os
próximos itens, conforme o Manual de Redação da
Presidência da República.
31

O ofício é uma modalidade de comunicação utilizada entre

Julgue os itens subsequentes, relativos aos sistemas operacionais Linux
e Windows.

os órgãos da administração pública para tratamento de

41

embora tenham finalidades distintas.

Para modificar o grupo de um arquivo no Linux, é necessário ser
o proprietário do arquivo, pertencer ao grupo que está sendo
modificado ou ser o superusuário.
42 No Windows 7 padrão, as pastas e os arquivos são classificados,
em uma janela de pasta, pelo nome, em ordem alfabética, e todas
as subpastas são apresentadas antes de todos os arquivos, sendo
possível alterar a ordem dos itens no painel de conteúdo,
classificando-os de acordo com qualquer uma das propriedades
disponíveis no modo de exibição Detalhes.
43 No Linux, o sistema de arquivos apresenta-se hierarquizado de
forma que se inicia no diretório \ e percorre um número arbitrário
de subdiretórios de modo unifilar, sendo o diretório \ também
denominado diretório-raiz.

Nas comunicações dirigidas a prefeitos municipais,

A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferramentas de redes
de computadores, julgue os itens que se seguem.

deve-se empregar a forma de tratamento Vossa Senhoria.

44

assuntos oficiais entre si e também com particulares.
32

A mensagem é o instrumento de comunicação oficial entre
os chefes dos poderes públicos e pode ter como finalidade
o encaminhamento de projeto de lei ordinária.

33

O ofício, o memorando, o aviso e a exposição de motivos
são expedientes que seguem a estrutura do padrão ofício,

34

No que se refere a conceitos básicos relacionados à informática

O Google Chrome é um sítio de busca e pesquisa desenvolvido
para as plataformas Windows, Linux e Mac OS X.
45 Cabos de par trançado, coaxiais e fibras ópticas são os tipos mais
populares de meios de transmissão não guiados.
46 O modelo OSI (open systems interconnection), um conjunto de
protocolos destinados ao projeto de sistemas de redes, possibilita
a comunicação entre todos os tipos de sistemas de computadores.
47 Endereços físicos, endereços lógicos (IP), endereços de portas e
endereços específicos são os quatro níveis de endereços utilizados
em uma rede TCP/IP.

e modos de utilização das tecnologias, julgue os itens a seguir.

Acerca de segurança da informação, julgue os seguintes itens.

35

O vocativo Senhor deve ser usado nas comunicações
oficiais dirigidas aos cargos de senador, juiz, ministro e
governador, da seguinte forma: Senhor Senador, Senhor
Juiz, Senhor Ministro, Senhor Governador.

48
36

O conjunto de ferramentas do Google Docs permite a
criação on-line de documentos, planilhas e apresentações.

37

Uma instrução de máquina é um grupo de bites que indica
ao registrador uma operação ou ação que ele deve realizar.

38

O fabricante de dispositivo de E/S deve fornecer um driver
de dispositivo (device driver) específico para cada sistema
operacional a que dá suporte.

Cargo: Escrivão de Polícia

As VPNs (virtual private network) são túneis criados em redes
públicas para que essas redes apresentem nível de segurança
equivalente ao das redes privadas. Na criação desses túneis,
utilizam-se algoritmos criptográficos, devendo o gerenciamento de
chaves criptográficas ser eficiente, para garantir-se segurança.
49 Os phishings, usados para aplicar golpes contra usuários de
computadores, são enviados exclusivamente por meio de emails.
Os navegadores, contudo, têm ferramentas que, algumas vezes,
identificam esses golpes.
50 Em virtude de todos os becapes diferenciais executados incluírem
todos os arquivos alterados desde o último becape completo, a
recuperação de dados é mais rápida utilizando-se becapes
diferenciais do que becapes incrementais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
No que concerne aos princípios, direitos e garantias fundamentais,
estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens
a seguir.
51

O direito à não produção de provas contra si decorre do
princípio do devido processo legal, devidamente consagrado
no nosso sistema constitucional.

Julgue os itens que se seguem, em relação à improbidade
administrativa.
63

Apenas o Ministério Público possui legitimidade para
representar, contra ato de improbidade administrativa, à
autoridade administrativa competente. Assim, a representação

Dado o direito à liberdade, um dos direitos fundamentais, a
prisão de um indivíduo é medida excepcional.

somente poderá ser apresentada de forma escrita, devendo

53

A lei penal pode retroagir para beneficiar ou prejudicar o réu.

fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha

54

O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de
crime comum, ainda que praticado após a naturalização.

conhecimento, sob pena de ser rejeitada.

52

conter a qualificação do representante, as informações sobre o

64

A CF estabeleceu regras gerais e preceitos específicos destinados
à atuação dos agentes administrativos. No que se refere à
administração pública, julgue os itens que se seguem.
55

56

Como a CF tornou obrigatória a aprovação prévia em concurso
público para provimento de quaisquer cargos efetivos, é
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie
ao servidor investir-se em cargo público sem prévia aprovação
em concurso.
O princípio da publicidade, no direito administrativo,
relaciona-se à publicidade, diretamente ligada à eficácia do ato,
bem como à transparência, derivada, por sua vez, do princípio
da indisponibilidade do interesse público.

deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício pratica ato de
improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
A respeito de ato administrativo, julgue os itens seguintes.
65

Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, por dois
terços de seus membros, a instauração de processo contra
presidente e vice-presidente da República.

58

A CF autoriza a edição de medida provisória sobre matéria
relativa a direito penal, processual penal e processual civil.

59

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar
originariamente, por infrações penais comuns, os seus próprios
ministros.

60

Os ministros de Estado, inclusive o ministro da Defesa, devem
ser escolhidos entre brasileiros natos, com, no mínimo, 21
anos de idade, no exercício dos direitos políticos.

66

62

Ao servidor público deve ser dada a possibilidade de decidir
quanto ao que é legal ou ilegal, mas também quanto ao o que
é justo ou injusto, estabelecendo uma distinção entre o honesto
e o desonesto, de modo a respeitar o princípio da moralidade.
A legalidade do ato praticado pelo agente público pode
subsistir ainda que não exista lei prévia que autorize a sua
prática.

Cargo: Escrivão de Polícia

A declaração de nulidade do ato administrativo produzirá
efeitos ex nunc.

67

Mesmo os atos administrativos sendo autoexecutáveis, ou seja,
podendo ser executados sem prévia autorização judicial —
como ocorre no caso de demolição de obras realizadas por
particulares em terras públicas —, nada impede que o
interessado provoque o Poder Judiciário visando a anulação do
ato.

68

A parte interessada só pode impugnar ou atacar judicialmente
o ato administrativo complexo, caso todas as manifestações
necessárias à formação do ato já tenham sidas expressas.

O abuso de poder caracteriza-se pelo excesso de poder e pelo
desvio de finalidade. A esse respeito, julgue o item subsequente.
69

O excesso de poder relaciona-se à competência, uma vez que
resta configurado quando o agente público extrapola os limites
de sua atuação ou pratica ato que é atributo legal de outra

Acerca dos princípios da administração pública previstos na CF,
julgue os itens seguintes.
61

A coercibilidade e a imperatividade não permeiam os atos
negociais.

Com relação aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue
os itens a seguir.
57

Aquele que viola os deveres de legalidade e quem retarda ou

pessoa.
Com relação a controle administrativo, julgue o item abaixo.
70

O

recurso

administrativo

poderá

ser

apresentado

voluntariamente pelo interessado, por meio de petição escrita,
dispensando-se a participação de advogados, salvo no caso de
defesa técnica a ser apresentada em processos administrativos
disciplinares.
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No que concerne a concurso de crimes, crimes contra o patrimônio

Julgue os itens seguintes, com base no Estatuto do Desarmamento.

e crimes contra a dignidade sexual, julgue os itens a seguir.

80

O agente encontrado portando arma de uso permitido com
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação
raspado, suprimido ou adulterado estará sujeito à sanção
prevista para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito.

81

A posse de arma de brinquedo ou a utilização de qualquer
outro instrumento simulador de arma de fogo configura,
segundo expressamente previsto na norma de regência, crime
de porte de arma.

82

O proprietário de comércio de médio porte localizado em
violento bairro da periferia da cidade que possua arma
regularmente registrada encontra-se autorizado a portá-la
livremente, desde que no interior do estabelecimento, caso seja
o responsável legal pela empresa.

71

Conforme o disposto no CP, manter relações sexuais com
menores de dezoito anos de idade, ainda que com
o consentimento da vítima, caracteriza, em qualquer caso,
estupro de vulnerável.

72

Em relação ao concurso de crimes, o Código Penal (CP) adota
o sistema do cúmulo material e o da exasperação.

73

Se o agente é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, há
furto privilegiado, caso em que o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuir a pena de um a dois terços
ou aplicar somente a pena de multa.

Com base na Lei de Drogas, julgue os itens a seguir.

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e os
crimes contra a pessoa, julgue os itens que se seguem.

74

83

Se, após a regular apreensão de adolescente, a autoridade
policial responsável deixar de comunicar, imediatamente, o
fato à autoridade judiciária competente e à família do
apreendido ou à pessoa por ele indicada, o delegado de polícia,
por ter a incumbência legal de ordenar a lavratura do auto de
apreensão e demais medidas dele decorrentes, será
responsabilizado criminalmente por delito previsto no ECA.

84

Pratica o delito de sequestro ou cárcere privado previsto no CP
aquele que apreende criança ou adolescente, encarcerando-o,
contra o qual inexista ordem judicial escrita, salvo se a
apreensão for em flagrante de ato infracional.

85

O crime consistente na submissão de criança ou adolescente
sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a
constrangimento, por ser crime próprio, somente pode ser
praticado por agentes do Estado.

Configura-se o delito de associação para o tráfico de drogas
quando duas mais pessoas, com animus associativo, de forma
estável e permanente, agrupam-se com o fim de praticar,
reiteradamente ou não, tráfico de drogas.

75

O maior, capaz, que, sem visar lucro, oferece drogas a amigos
e a convidados, em esporádicas festas promovidas na própria
residência, pratica o delito de tráfico de drogas.

76

O agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique
a atividades criminosas nem integre organização criminosa,
pratica o denominado tráfico privilegiado, o que resulta em
redução da pena. Esses requisitos são subjetivos e cumulativos.

Em relação aos crimes de trânsito, previstos no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), julgue os itens a seguir.
77

Constitui infração penal o simples fato de trafegar em

Julgue os itens a seguir, com base a Lei Maria da Penha, que dispõe
sobre violência doméstica e familiar contra a mulher.
86

Conforme a referida lei, consideram-se violência sexual as
ações ou omissões que impeçam a mulher de usar qualquer
método contraceptivo ou que a forcem à gravidez, ao aborto ou
à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou
manipulação.

87

É expressamente previsto na lei o dever de a autoridade
policial acompanhar a ofendida, de forma a assegurar-lhe, se
houver necessidade, o direito de retirar seus pertences do local
da ocorrência ou do domicílio familiar.

88

aumento de pena.

A Lei Maria da Penha incide apenas nos casos em que a
violência doméstica e familiar contra a mulher, que consiste em
ação ou omissão, baseada no gênero, que resulte em morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial, é praticada no âmbito da unidade doméstica.

Cargo: Escrivão de Polícia
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velocidade incompatível com a segurança nas proximidade de
escola, hospitais e estações de embarque e desembarque de
passageiros, em qualquer dia ou horário.
78

A simples fuga do condutor do veículo do local do acidente,
com vistas a se esquivar da responsabilidade penal ou civil que
lhe possa ser atribuída, é considerada infração penal.

79

Em se tratando dos crimes de homicídio culposo ou de lesões
corporais culposas praticados sobre faixa de trânsito
temporária ou permanente destinada à travessia de pedestres,
incide na aplicação da pena, tanto a agravante como a causa de
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96

no caso de a infração deixar vestígios, não podendo supri-lo a

itens subsequentes.
89

confissão do acusado.

Há concurso de crimes de abuso de autoridade e de tortura se,
em um mesmo contexto, mas com desígnios autônomos, dois

O exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável

97

As pessoas proibidas de depor em razão de função, ministério,
ofício ou profissão, se desobrigadas do segredo pela parte

agentes torturam preso para que ele confesse a autoria de delito

interessada, não se submetem ao compromisso legal de dizer

e, em seguida, o exibem, sem autorização, para as redes de

a verdade do que souber e lhe for perguntado.
televisão como suposto autor confesso do crime.
90

No que se refere aos aspectos relativos à prisão em flagrante, julgue
Pratica o crime de abuso de autoridade o agente que, mesmo
os próximos itens.
não tendo a intenção ou o ânimo específico de exorbitar do
poder que lhe for conferido legalmente, excede-se nas medidas

98

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, com as
comunicações e demais formalidades de praxe, não sendo o

para cumpri-lo, com o objetivo de proteger o interesse público.

caso de arbitramento de fiança, exaure-se a responsabilidade
A respeito do inquérito policial, julgue os itens que se seguem.
91

da autoridade policial, transferindo-se ao juiz a manutenção da
custódia, por meio da conversão em prisão preventiva ou pela

Uma vez arquivado o inquérito policial pela autoridade

imediata imposição de outra medida cautelar, diversa da

judiciária, a pedido do órgão de acusação, por falta de

prisão.
elementos que embasem a denúncia, poderá a autoridade
policial realizar novas pesquisas, se de outras provas tiver
notícia.

99

A falta de testemunhas da infração obsta que se lavre o auto de
prisão em flagrante, salvo se existirem testemunhas da
apresentação do preso à autoridade, que, juntamente com o

92

Apesar do sigilo do inquérito policial, é assegurado o seu
amplo acesso ao investigado e a seu advogado, em qualquer
circunstância, ainda que haja diligências em curso.

93

100 A lei processual permite a qualquer pessoa do povo, inclusive

à vítima do crime, prender aquele que for encontrado em

Conforme previsto no Código de Processo Penal (CPP), é de

flagrante delito. Essa possibilidade legal é denominada

dez dias o prazo para conclusão do inquérito policial, se o

flagrante facultativo.

investigado estiver preso, e de trinta dias, caso o investigado

No que concerne à interceptação telefônica, julgue os itens

esteja solto. Esse prazo pode ser prorrogado pelo prazo

subsequentes.

assinalado pelo juiz, caso o fato seja de difícil elucidação.
94

condutor, deverão assinar o auto de prisão.

101 Autorizada, a interceptação telefônica será conduzida pela

O inquérito policial é peça imprescindível para a propositura

autoridade policial, em autos apartados, com ciência do

da ação penal pública ou da ação penal privada.

Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.
Cumprida a diligência, o resultado deverá ser encaminhado ao

Em relação à prova, julgue os itens de 95 a 97.
95

O CPP não admite as provas ilícitas, determinando que devem

juiz, com auto circunstanciado contendo o resumo das
operações realizadas.

ser desentranhadas do processo as obtidas com violação a

102 Havendo indícios razoáveis de autoria ou participação em

normas constitucionais ou legais, inclusive as derivadas, salvo

prática de infração penal, admite-se a interceptação de

quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e

comunicações telefônicas, desde que não exista outro meio de

outras ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma

se obter a prova e o fato investigado seja punido, no máximo,

fonte independente.

com pena de detenção.
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–6–

||PCAL12_003_36N661729||

De acordo com o que estabelece a Constituição Estadual de
Alagoas, julgue os itens a seguir.
103 As

funções de polícia judiciária serão exercidas
preferencialmente por integrantes das respectivas carreiras
funcionais, admitindo-se a nomeação judicial nos casos
previstos em lei.

104 Decorrido o prazo de trinta dias contados da data da

protocolização do pedido de aposentadoria voluntária, sem que
a administração conceda ou motivadamente negue a sua
transferência para a inatividade, ficará o servidor público civil
automaticamente desobrigado da prestação de serviços, sem
prejuízo de sua remuneração, até que seja publicada a decisão
definitiva.
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No que se refere à perícia médico-legal, julgue os itens
subsequentes.
113 O relatório médico-legal, uma descrição minuciosa de uma

perícia médica, denomina-se laudo, quando é escrito pelo
próprio perito, e auto ou depoimento oral, quando é ditado ao
escrivão.
114 Considere a seguinte situação hipotética.

O pai de um recém-nascido intensamente irritado com o choro
insistente do bebê, sacudiu-o, e provocou luxação em um de
seus ombros. Arrependido do ato de violência por ele
cometido, o pai levou imediatamente o bebê ao hospital, onde

105 Os municípios podem constituir guardas municipais destinadas

ele recebeu cuidados médicos. Os movimentos do ombro do

à proteção de seus bens, serviços e instalações. As guardas
municipais, quanto às atividades operacionais, são
supervisionadas pela polícia militar, sendo-lhes vedado o porte
de arma, ressalvada a hipótese de específica autorização do
secretário de Segurança, para condução exclusivamente em
serviço.

bebê foram restabelecidos após cinco semanas, e ele não teve

115 A verificação da presença de hímen íntegro e complacente em

106 A responsabilidade pela segurança pública do estado cabe

jovem vítima de suposto abuso sexual, é suficiente para que o

exclusivamente à polícia civil e a polícia militar.
Em relação ao Estatuto da Polícia Civil do Estado de Alagoas e ao
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de
Alagoas, julgue os itens que se seguem.
107 No interesse do serviço policial, os cargos de delegados

regionais e especializados poderão ser exercidos por oficiais
superiores da polícia militar ou capitães portadores de diploma
de curso superior de Direito, podendo o policial militar na
graduação de cabo, excepcionalmente, ser nomeado para
responder pelo expediente do respectivo órgão.
108 O servidor transferido, removido, redistribuído, requisitado ou

cedido que deva ter exercício em outra localidade terá trinta
dias para entrar em exercício, incluído nesse período o tempo
necessário ao deslocamento para a nova sede.
109 Para exercer os cargos previstos no Estatuto da Polícia Civil de

Alagoas, a pessoa deve, entre outros requisitos, ter, no
máximo, trinta anos de idade, se não for funcionário público ou
não se tratar de cargo em comissão.
Acerca da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH),
julgue os itens seguintes.

sequelas.
Nessa situação, sob o ponto de vista jurídico, houve lesão
corporal de natureza grave.

perito médico-legista conclua que não houve conjunção carnal.
116 No âmbito penal, os adultos portadores de retardo mental leve

são considerados semi-imputáveis, enquanto os portadores de
retardo mental moderado e profundo são considerados
inimputáveis.
117 A perícia médico-legal, cujo objetivo é produzir provas para

esclarecer fatos perante a justiça, consiste em um conjunto de
procedimentos médicos e técnicos que dá origem ao laudo
médico-legal, documento sigiloso nas ações penais.
Julgue os itens a seguir, relacionados a perícias e a laudos
médico-legais.
118 A certeza da morte pode ser constatada pela observação dos

fenômenos que surgem no corpo a partir do óbito. Tais
fenômenos são divididos, didaticamente, em vitais negativos
(ou abióticos),e transformativos, podendo ser exemplificados,
respectivamente, pelos livores cadavéricos e pela autólise.
119 Os instrumentos contundentes podem provocar lesões em áreas

110 Somente os Estados-partes e a Comissão Interamericana de

do corpo mais ou menos distantes da região atingida pelo

Direitos Humanos têm o direito de submeter um caso à decisão
da Corte Internacional de Direitos Humanos.

impacto. As ações desses instrumentos, nesses casos, são

111 A CADH admite a possibilidade de asilo, em território

nos quais se observa lesões por contragolpe no encéfalo,

estrangeiro, de pessoa que cometa crime comum não vinculado
à atividade política.
112 É assegurado a qualquer pessoa apresentar à Comissão

Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham
denúncias ou queixas de violação da CADH por um
Estado-parte.
Cargo: Escrivão de Polícia

denominadas indiretas. Alguns tipos de traumatismo craniano,
exemplificam essa situação.
120 Para a confirmação da causa morte de uma vítima fatal de

eletroplessão o perito deve identificar, nessa vítima, a marca
elétrica de Jellinek, que consiste em uma queimadura bem
definida na pele.
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.

•

Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

•

Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Redija texto dissertativo acerca do seguinte tema.
A CIÊNCIA FORENSE E A TECNOLOGIA APLICADA À SEGURANÇA PÚBLICA

Ao elaborador seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
< contribuição da ciência e dos avanços tecnológicos para a investigação criminal; [valor: 7,00 pontos]
< habilidades dos profissionais de segurança pública na atualidade; [valor: 7,00 pontos]
< inteligência policial. [valor: 5,00 pontos]
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