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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PCERJ; 

2 – A prova contém 100 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais dos concursos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora, o  Instituto AOCP. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível 
na área do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PCERJ-Inspetor-Investigador-30-05  
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PORTUGUÊS 

Janaína Arruda 

TEXTO I 

Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de 
plantas para tratar depressão 

Por Rafael Battaglia 
Publicado em 09 set. 2019 

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às 
vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a 
quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar 
demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode 
render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no 
jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no 
tratamento da depressão. 

Recentemente, a revista Fast Company mostrou 
que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica 
médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a 
sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem 
de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de 
que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um 
vaso de planta) pode fazer bem à saúde. 

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os 
pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e 
familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a 
erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the 
City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que 
trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e 
empresas para desenvolver ações como jardins 
comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, 
iniciativas sustentáveis, entre outras. 

Trocar remédios por sementes parece uma 
novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na 
área da saúde há alguns anos. É o caso do programa 
“Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de 
um hospital de Manchester para pacientes com doenças 
mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e 
estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas 
socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, 
disse à Fast Company Jon Ross, diretor da ONG. 

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em 
conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia 
será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais 
recebem treinamento em jardinagem para que eles possam 
orientar os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de 
cuidar. 

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização 
sobre saúde mental, disse ao The Guardian que os efeitos 
da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade 
física, o convívio social e a melhora no humor que o contato 
próximo com a natureza oferece. Não mora perto de um 
jardim  

 

 

comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma 
boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência 
espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do 
cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos 
mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se 
você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta 
morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance. 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-
recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>. Acesso em: 

03 out. 2019. 

 
01. De acordo com o texto,  

a) As plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou 
mesmo no seu apartamento não auxiliam no 
tratamento da depressão, uma vez que necessitam 
de projetos na área da saúde para sua 
implementação. 

b) A agência espacial norte-americana, a qual é uma 
organização sobre saúde mental, disse ao The 
Guardian que os efeitos da ecoterapia vêm de uma 
junção de fatores: a atividade física, o convívio social 
e a melhora no humor que o contato próximo com a 
natureza oferece. 

c) Aimee Gee financiou parte da pesquisa do cientista 
ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram 
que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. 

d) Cuidar de uma horta, por menor que ela seja é 
simples, visto que pode render bons frutos.  

e) Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa 
opção, uma vez que o contato com a natureza 
(mesmo que seja apenas um vaso de planta) pode 
fazer bem à saúde. 

 

02. O trecho há um jardim que os pacientes podem 
frequentar poderia ser reescrito da seguinte forma: 

a) Existe um jardim o qual os pacientes podem 
frequentar. 

b) Existem um jardim  na qual os pacientes pode 
frequentar. 

c) Existe um jardim no qual os pacientes podem 
frequentarem. 

d) Existem um jardim de que os pacientes podem 
frequentar. 

e) Existe um jardim cujo os pacientes podem 
frequentar. 
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03. Assinale o trecho que apresenta uma oração 
subordinada adjetiva que tem como função explicar 
o termo anterior: 

a) A recomendação vem da ideia de que o contato com 
a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de 
planta) pode fazer bem à saúde. 

b) ... cujos trabalhos mostram que as plantinhas 
melhoram a qualidade do ar. 

c) O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City 
(algo como “Semeie a Cidade”, em português), que 
trabalha em conjunto com hospitais... 

d) ....disse ao The Guardian que os efeitos da 
ecoterapia vêm de uma junção de fatores 

e) ... para pacientes que sofrem de depressão e 
ansiedade. 

 

04. Acentuam-se pela mesma regra os devidos 
termos: 

a) Saúde e médica 

b) Agência e física 

c) Até e fáceis 

d) Prática e você 

e) Clínica e médicos 

 

05. No trecho “Se você desistiu da jardinagem depois 
de deixar sua suculenta morrer″, o termo destacado 
possui a mesma semântica de: 

a) descarnada 

b) desinteressante 

c) escaveirado 

d) sucosa 

e) amargosa 

 

06. No trecho ″Ao realizar uma ação, a Soy the City 
trabalha em conjunto com os médicos para definir 
qual tipo de terapia será o mais adequado para o 
lugar″, a oração em destaque carrega o sentido: 

a)Temporal 

b) Causal 

c) Condicional 

d) Proporcional 

 

e) Finalidade 

 

07. Analise o trecho em que a concordância verbal 
está de acordo com a norma padrão: 

a) ...os efeitos da ecoterapia vem de uma junção de 
fatores. 

b) ... pessoas socialmente isoladas tem piores 
resultados no tratamento. 

c) ... a Sow the City já desenvolve projetos na área da 
saúde fazem alguns anos. 

d) ... há um jardim que os pacientes pode frequentar. 

e) ... cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa 
opção. 

 

08. Em relação à pontuação, marque a alternativa 
correta: 

a) A recomendação, vem da ideia de que o contato 
com a natureza, (mesmo que seja apenas um vaso de 
planta), pode fazer bem à saúde. 

b) A agência espacial, norte-americana financiou, 
parte da pesquisa do cientista ambiental Bill 
Wolverton. 

c) Se você, desistiu da jardinagem depois de deixar 
sua suculenta morrer talvez seja hora de dar, uma 
segunda chance. 

d)  Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização 
sobre saúde mental, disse ao The Guardian que os 
efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores. 

e) a revista Fast Company mostrou, que médicos do 
Cornbrook Medical Practice uma clínica médica em 
Manchester no Reino Unido, começaram, a sugerir, a 
prática da jardinagem 

 

09. No trecho ″A agência espacial norte-americana 
financiou parte da pesquisa do cientista 
ambiental″, o núcleo do sujeito da forma verbal 
financiou é: 

a) agência 

b) cientista 

c) ambiental 

d) espacial 

e) norte-americana 
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10. No trecho A agência espacial norte-americana 
financiou parte da pesquisa do cientista ambiental 
Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as 
plantinhas melhoram a qualidade do ar, o termo 
em destaque pode ser classificado como: 

a) oração subordinada adjetiva restritiva 

b) oração subordinada substantiva subjetiva 

c) oração subordinada substantiva objetiva direta 

d) oração subordinada adjetiva explicativa 

e) oração subordinada adverbial final.  
 

TEXTO II 

O último paradoxo da vida moderna: por que 
ficamos presos ao celular, mas odiamos falar por 

telefone? 

Não deixe uma ligação rápida arruinar uma longa 
e confusa série de mensagens de WhatsApp 

SILVIA LÓPEZ 

Para iniciar um texto, Hemingway dizia a si 
mesmo: “Escreva a frase mais verdadeira que você 
conhece”. Neste caso, seria: a psicóloga Cristina Pérez, do 
Siquia, respondeu por meio de mensagens de áudio às 
perguntas que lhe enviamos por e-mail. Essa curiosidade 
metajornalística não tem importância, não altera a 
qualidade de suas respostas, só ilustra a variedade e fluidez 
de opções com as quais podemos nos comunicar hoje. 
Recebemos um email? Respondemos com um áudio. 
Chegou um áudio de WhatsApp? Respondemos com um 
texto. Recebemos um telefonema? Não respondemos. 
Esperamos. Esperamos. E escrevemos: “Você me ligou? Não 
posso falar, é melhor me escrever”. O paradoxo do grande 
vício do século XXI é que estamos presos ao celular, mas 
temos fobia das ligações telefônicas. 

A ligação telefônica − que, até não muito tempo 
atrás, esperávamos com alegria ou tolerávamos com 
resignação, mas nunca evitávamos com uma rejeição 
universal  
– se tornou uma presença intrusiva e incômoda, 
perturbadora e tirânica, mas por quê? “Uma das razões é 
que quando recebemos uma ligação, ela interrompe algo 
que estávamos fazendo, ou simplesmente não temos 
vontade de falar nesse momento”, explica a psicóloga 
Cristina Pérez. “Por outro lado, também exige de nós uma 
resposta imediata, ao contrário do que ocorre na 
comunicação escrita, que nos permite pensar bem no que 
queremos dizer. E a terceira razão seria o fato de não poder 
saber de antemão qual será a duração do telefonema”, 
acrescenta. 

Adaptado de: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/01/tecnologia/1559392400

_168692.html>. Acesso em: 25 jun. 2019 

 
11. O termo tirânica, presente no segundo parágrafo 

do texto, no trecho ″se tornou uma presença 
intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica″, 
poderia ser substituído sem prejuízo por: 

a) arbitraria 

b) democrática 

c) liberal 

d) popular 

e) piedosa 

 

12. Em qual dos períodos abaixo a retirada da vírgula 
manteria a correção gramatical do trecho: 

a) Para iniciar um texto, Hemingway dizia a si mesmo. 

b) O paradoxo do grande vício do século XXI é que 
estamos presos ao celular, mas temos fobia das 
ligações telefônicas. 

c) Uma das razões é que, quando recebemos uma 
ligação, ela interrompe algo que estávamos fazendo. 

d) Por outro lado, também exige de nós uma resposta 
imediata. 

e) Esperávamos com alegria ou tolerávamos com 
resignação, mas nunca evitávamos com uma rejeição 
universal. 

 

13. No trecho ″a psicóloga Cristina Pérez, do Siquia, 
respondeu por meio de mensagens de áudio às 
perguntas que lhe enviamos por e-mail″, o termo 
em destaque poderia ser reescrito da seguinte forma: 

a) Às quais lhe enviamos por e-mail. 

b) As quais enviamo-nos por e-mail. 

c) A que enviamos lhes por e-mail. 

d) As quais o enviamos por e-mail. 

e) As quais lhe enviamos por e-mail. 
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14. No trecho ″O paradoxo do grande vício do século 
XXI é que estamos presos ao celular, mas temos fobia 
das ligações telefônicas″, o termo em destaque pode 
ser classificado morfologicamente como: 

a) Conjunção causal 

b) Conjunção adversativa 

c) Conjunção concessiva 

d) Conjunção explicativa 

e) Conjunção condicional 

 

15. Indique qual dos trechos em destaque apresenta 
uma ideia temporal: 

a) ...Não temos vontade de falar nesse momento... 

b) ...E a terceira razão seria o fato de não poder 
saber...  

c) ...saber de antemão qual será a duração do 
telefonema... 

d) ... respondeu por meio de mensagens de áudio... 

e) .... exige de nós uma resposta imediata... 

 

16. No trecho ″respondeu por meio de mensagens 
de áudio às perguntas″, o uso da crase é 
obrigatório devido à exigência do seguinte termo: 

a) Mensagens 

b) Áudio 

c) Respondeu 

d) Meio 

e) Perguntas 

 

17. No trecho Essa curiosidade metajornalística não 
tem importância, a expressão em destaque retoma o 
período anterior e indica que aquilo que é afirmado: 

a) É uma informação dependente de comunicação nos 
dias atuais.  

b) É uma informação que altera a qualidade de suas 
respostas. 

c) É uma informação que ilustra a variedade e fluidez 
de opções com as quais devemos nos comunicar 
hoje. 

d) É uma informação que corresponde a uma resposta 
com áudio. 

 

e) É uma informação que não altera a qualidade de 
suas respostas, só ilustra a variedade e fluidez de 
opções com as quais podemos nos comunicar hoje. 

 

18. Ao colocar os termos esperávamos e 
tolerávamos o autor do texto: 

a) Inclui-se no contexto apresentado. 

b) Não há relação entre o autor e os personagens do 
texto. 

c) Era um indivíduo paciente com a situação 
apresentada. 

d) Discordava da opinião relacionada ao assunto. 

e) Exclui-se do comtexto a ser trabalhado. 

 

19. De acordo com o texto, 

a) O paradoxo do grande vício do século XXI é o 
desassombro das ligações telefônicas. 

b) Uma das razões é que quando recebemos uma 
ligação de áudio, ela não interrompe algo que 
estávamos fazendo, ou simplesmente temos vontade 
de falar nesse momento. 

c) Na comunicação escrita há uma resposta imediata, 
ao contrário de uma ligação. 

d) A curiosidade jornalística tem importância, já que 
altera a qualidade de suas respostas. 

e) A ligação telefônica se tornou uma presença 
intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica, visto 
que, quando recebemos uma ligação, ela interrompe 
algo que estávamos fazendo, ou simplesmente não 
temos vontade de falar nesse momento. 
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TEXTO III 

Resiliência na escola traz desafios (mas também 
muitas possibilidades) 

Ana Carolina C D'Agostini 
07 de Fevereiro de 2019 

Segundo definição da Sociedade Norte-americana 
de Psicologia, a resiliência é definida como a capacidade 
psicológica de se adaptar às circunstâncias estressantes e 
se recuperar de eventos adversos. Na Física, resiliência é 
compreendida como a propriedade de um corpo de 
recuperar a sua forma original, após sofrer algum choque 
ou  

 
deformação. A palavra deriva do latim resilio, que significa 
saltar para trás, reduzir-se e afastar-se.  

Os primeiros estudos sobre resiliência foram 
conduzidos há mais de 40 anos e enfatizaram a influência 
da genética nesse traço de personalidade, alegando que o 
indivíduo nasceria com ou sem essa característica. Embora 
o papel da genética deva ser considerado, pesquisas mais 
recentes indicam que a resiliência – em crianças e adultos – 
pode ser aprendida, e a escola é um espaço privilegiado 
para isso. Atualmente, defende-se que a resiliência resulta 
de uma conjunção de fatores genéticos, pessoais e 
ambientais. Norman Garmezy, norte-americano pioneiro na 
pesquisa sobre resiliência e desenvolvimento cerebral, 
defendeu que a resiliência em crianças que vivem em 
contexto de vulnerabilidade e adversidade ocorre de 
maneira mais próspera quando elas podem contar com um 
adulto com quem mantenham uma relação de proximidade 
e confiança. Além disso, em um estudo sobre o 
desenvolvimento da resiliência desde a infância até a 
adolescência conduzido por mais de dez anos em uma 
comunidade urbana, pesquisadores concluíram que os 
fatores que mais influenciam o quanto um indivíduo se 
torna resiliente são, principalmente, a existência de 
relacionamentos positivos, o desafio intelectual e o bom 
desempenho acadêmico. Esses resultados reforçam a 
importância de se concentrar nos processos que promovem 
e facilitam a resiliência e iluminam o papel dos educadores 
como potenciais adultos de referência nesse processo.  

Viktor Frankl, autor do livro Em busca de sentido, 
narra a sua experiência como sobrevivente de um campo de 
concentração. Para ele, o principal elemento que permite a  

 
um ser humano buscar significado é eleger um propósito e 
criar metas concretas para si mesmo que vão além do 
sofrimento momentâneo. Ao construir uma ponte para o 
futuro, o indivíduo pode encontrar a direção para um 
cenário que lhe pareça possível e aliviar a sensação de que  
 
 

 
o presente é tão avassalador que não pode ser 
administrado. Ainda que ser criativo diante das 
adversidades possa ser muito  
 
desafiador, é importante construir o hábito de ser 
inventivo, fazer uso dos recursos disponíveis de formas 
inexploradas e visualizar possibilidades que muitas vezes 
não estão claras no início.  

Há uma ideia geral de que é responsabilidade de 
cada um administrar as próprias emoções. Considerando 
que a escola é um espaço propício para o aprendizado, 
troca entre pares e desenvolvimento pessoal, seria 
interessante que diretores, coordenadores pedagógicos e 
outros gestores incentivassem os professores a 
desenvolver a resiliência como uma das habilidades 
socioemocionais. Isso pode ser feito priorizando essa 
habilidade como parte do treinamento de professores e 
explorando seu desenvolvimento em reuniões pedagógicas. 
Se os professores precisam se adaptar às mudanças 
trazidas pelo advento da tecnologia e se manter  

 
emocionalmente equilibrados para lidar com os desafios da 
profissão, a base desse processo deve se fundamentar nos 
aspectos emocionais e de bem-estar dentro do ambiente 
profissional. 

Disponível em: <https//novaescola.org.br/conteudo/15537/resiliencia-
na-escola-traz-desafios-mas-tambem-muitas-possibilidades>. 

Acesso em: 25 fev. 2019. 

 
20. No trecho Embora o papel da genética deva ser 

considerado, o termo em destaque poderia ser 
substituído sem prejuízo ao período por: 

a) Todavia 

b) Entretanto 

c) No entanto 

d) Conquanto 

e) Porém 
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21. Indique o trecho em que a forma verbal destacada 
está no futuro do pretérito do indicativo: 

a) Os primeiros estudos sobre resiliência foram 
conduzidos há mais de 40 anos. 

b) Embora o papel da genética deva ser considerado, 
pesquisas mais recentes indicam que a resiliência – 
em crianças e adultos – pode ser aprendida. 

c) Considerando que a escola é um espaço propício 
para o aprendizado, troca entre pares e 
desenvolvimento pessoal, seria interessante que 
diretores, coordenadores pedagógicos e outros 
gestores incentivassem os professores. 

d) Se os professores precisam se adaptar às 
mudanças trazidas pelo advento da tecnologia. 

e) Viktor Frankl, autor do livro Em busca de sentido, 
narra a sua experiência como sobrevivente de um 
campo de concentração. 

 

22. Nos trechos apresentados, indique aquele que 
corresponde a uma consequência em relação à 
oração anterior: 

a) O indivíduo pode encontrar a direção para um 
cenário que lhe pareça possível e aliviar a sensação 
de que o presente é tão avassalador que não pode 
ser administrado. 

b) Há uma ideia geral de que é responsabilidade de 
cada um administrar as próprias emoções. 

c) Para ele, o principal elemento que permite a um ser 
humano buscar significado é eleger um propósito e 
criar metas concretas para si mesmo que vão além 
do sofrimento momentâneo. 

d) Esses resultados reforçam a importância de se 
concentrar nos processos que promovem e 
facilitam a resiliência. 

e) A palavra deriva do latim resilio, que significa 
saltar para trás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. O termo que é acentuado pelo mesmo motivo da 
palavra genética é: 

a) Indivíduo 

b) Adolescência 

c) Existência 

d) Acadêmico  

e) Importância  

 

24. No trecho Há uma ideia geral, o termo em 
destaque pode ser classificado sintaticamente como: 

a) Objeto indireto 

b) Objeto direto 

c) Complemento nominal 

d) Sujeito 

e) Adjunto adnominal 

 

25. Nos trechos abaixo, identifique o termo 
preposicionado que não é um complemento 
nominal: 

a) a existência de relacionamentos positivos. 

b) a capacidade psicológica de se adaptar. 

c) o treinamento de professores. 

d) os desafios da profissão. 

e) uma ideia geral de que é responsabilidade de 
cada um. 

 

26. No trecho ″Segundo definição da Sociedade Norte-
americana de Psicologia″, o termo em destaque 
carrega o sentido de: 

a) Explicação 

b) Afirmação 

c) Adversidade 

d) Conformidade 

e) Conclusão 
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27. Em relação à pontuação, marque a alternativa em 
que a retirada das vírgulas alteraria a semântica, 
porém manteria a correção gramatical: 

a) A palavra deriva do latim resilio, que significa saltar 
para trás, e também pode significar reduzir-se ou 
afastar-se.  

b) Considerando que a escola é um espaço propício 
para o aprendizado, troca entre pares e 
desenvolvimento pessoal, seria interessante que 
diretores, coordenadores pedagógicos e outros 
gestores incentivassem os professores a desenvolver 
a resiliência como uma das habilidades 
socioemocionais. 

c) Embora o papel da genética deva ser considerado, 
pesquisas mais recentes indicam que a resiliência – 
em crianças e adultos – pode ser aprendida. 

d) Segundo definição da Sociedade Norte-americana 
de Psicologia, a resiliência é definida como a 
capacidade psicológica de se adaptar às 
circunstâncias estressantes e se recuperar de 
eventos adversos. 

e) Norman Garmezy, norte-americano pioneiro na 
pesquisa sobre resiliência e desenvolvimento 
cerebral, defendeu que a resiliência em crianças que 
vivem em contexto de vulnerabilidade e adversidade 
ocorre de maneira mais próspera quando elas 
podem contar com um adulto com quem 
mantenham uma relação de proximidade e 
confiança. 

 

28. No trecho ″Se os professores precisam se 
adaptar às mudanças″, ao trocar o termo 
mudanças por outro, indique qual das alternativas 
não exigiria o emprego da crase: 

a) Alterações 

b) Modificações 

c) Mutações 

d) Transições 

e) Contexto  

 

 

 

 

 

 

 

29. De acordo com o texto, 

a) A descoberta da resiliência ocorreu a menos de 40 
anos, a qual defende que a resiliência resulta de uma 
conjunção de fatores genéticos, pessoais e 
ambientais. 

b) Segundo Norman Garmezy, norte-americano 
pioneiro na pesquisa sobre resiliência e 
desenvolvimento cerebral, a resiliência é definida 
como a capacidade psicológica de se adaptar às 
circunstâncias estressantes e se recuperar de 
eventos adversos. 

c) Conforme estudos da Sociedade Norte-americana 
de Psicologia, a resiliência em crianças que vivem 
em contexto de vulnerabilidade e adversidade 
ocorre de maneira mais próspera quando elas 
podem contar com um adulto com quem 
mantenham uma relação de proximidade e 
confiança. 

d)Para Viktor Frankl, o principal elemento que 
permite a um ser humano buscar significado é eleger 
um propósito e criar metas concretas para si mesmo 
que vão além do sofrimento momentâneo. 

e) Há mais de 40 anos defende-se que a resiliência 
resulta de uma conjunção de fatores genéticos, 
pessoais e ambientais. 

 

30. A partir das ideias expressas no texto, pode-se 
afirmar que:  

a) A resiliência é um desafio, pois não há a 
possibilidade de se implementar no ambiente 
escolar. 

b) A resiliência deve ser promovida dentro do 
ambiente escolar, visto ser um local propício e 
adequado para o aprendizado. 

c) A resiliência deve ser estimulada, pois os 
professores e educadores não sabem como lidar com 
alunos problemáticos. 

d) A resiliência não deve ser estimulado, uma vez que 
isso gera muitos custos para o Estado e sociedade. 

e) A resiliência deve ser estimulada, visto que os 
profissionais dessa área não tem capacidade 
emocional suficiente para lidar com os desafios 
diários. 
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INFORMÁTICA 

João Antônio 

31. Considerando o aplicativo de escritório Microsoft 
Word (versão 2016, com instalação padrão em 
português), sobre as opções de criação e 
manipulação de tabelas disponíveis na guia Inserir, 
assinale a alternativa correta.  

a) Dada a ausência de controles mais avançados, só é 
possível inserir tabelas no documento com o 
máximo de 10 colunas e 8 linhas 

b) Pode-se criar tabelas com larguras de colunas de 
valores pré-definidos. 

c) Uma célula pode ser dividida em, no máximo, 4 
outras células. 

d) Uma célula pode ser dividida apenas verticalmente. 

e) É possível mesclar duas ou mais células adjacentes 
ou não. 

 

32. Utilizando o sistema operacional Windows 10 
(instalação padrão em português), com base na 
ferramenta Explorador de Arquivos, assinale a 
alternativa correta.  

a) Ao arrastar um arquivo de uma pasta para outra, 
ele será movido para a pasta de destino. 

b) Ao arrastar um arquivo de uma pasta para outra, 
ele será copiado para a pasta de destino. 

c) Ao visualizar o conteúdo de uma unidade de 
pendrive, a opção Reciclar do comando Excluir fica 
normalmente desabilitada. 

d) A combinação CTRL+DELETE exclui um arquivo 
definitivamente, sem que ele passe pela Lixeira. 

e) Usa-se a tecla SHIFT para selecionar arquivos não 
adjacentes na tela. 

 

33. Sobre os conceitos relacionados a memória dos 
computadores, assinale a alternativa correta. 

a) A memória cache tem velocidade de acesso mais 
alta que os registradores. 

b) A memória cache também é fabricada com circuitos 
de memória Flash. 

c) A memória RAM, também conhecida como terciária, 
é acessada por meio dos controladores de memória 
virtual.  

 

 

d) A memória Flash é composta de circuitos 
eletrônicos voláteis. 

e) O menor tempo de acesso entre as memórias de um 
computador está nos registradores 

 

34. Em relação ao disco rígido de um computador, 
assinale a alternativa incorreta.  

a) As informações em um HD são salvas 
temporariamente, sendo perdidas quando o 
computador é desligado. 

b) A velocidade que o disco rígido gira (RPM) não 
influencia em sua capacidade de armazenamento. 

c) A capacidade de armazenamento de um HD é 
superior à capacidade de armazenamento da 
memória RAM. 

d) O tempo de acesso a um dado armazenado no HD é 
maior que o tempo de acesso a esse mesmo dado 
quando armazenado na memória RAM. 

e) O HD é uma memória magnética. 

 

35. No Mozilla Firefox, os atalhos utilizados para 
Abrir uma Nova Aba; Abrir a Listagem de 
Downloads; e Adicionar a Página atual aos Favoritos 
são, respectivamente: 

Obs.: O caractere “+” serve apenas para interpretação.  

a) CTRL + B, CTRL + H, CTRL + T. 

b) CTRL + F, CTRL + J, CTRL + D 

c) CTRL + T, CTRL + H, CTRL + F. 

d) CTRL + T, CTRL + D, CTRL + A. 

e) CTRL + T, CTRL + J, CTRL + D. 
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36. A ferramenta do Windows chamada Otimização 
permite ao usuário  

a) utilizar programas antigos que rodem em sistemas 
operacionais já ultrapassados. 

b) aumentar o desempenho da execução de 
aplicativos por meio da liberação de espaço na 
memória RAM. 

c) recuperar um estado em que o sistema operacional 
estava em um momento anterior. 

d) organizar os dados no disco magnético de forma a 
aumentar a velocidade de leitura e gravação desses 
dados. 

e) varrer todas as posições de memória Cache a fim de 
encontrar e corrigir erros de gravação. 

 

37. Qual das alternativas abaixo apresenta um nome 
de arquivo padrão editado pelo programa 
LibreOffice Calc, versão 6.4 em português:  

a) orçamento.docx 

b) planilha.pptx. 

c) cálculos.odt. 

d) custos.odp. 

e) despesas.ods. 

 

38. Usando o aplicativo LibreOffice Writer, versão 6.4 
em português, é possível duplicar um arquivo 
previamente salvo por meio da opção 

a) Duplicar..., no menu Arquivo. 

b) Salvar como..., no menu Arquivo. 

c) Salvar..., no menu Arquivo.  

d) Salvar como..., no menu Início. 

e) Duplicar..., no menu Editar. 

 

39. Todas as alternativas abaixo apresentam 
extensões de arquivos de vídeo, exceto: 

a) .mpg 

b) .mp3 

c) .mp4  

d) .avi 

e) .wmv 

 

 

40. Um usuário de Software Livre não possui a 
liberdade de: 

a) usar o referido software para qualquer finalidade. 

b) copiar e distribuir livremente o referido software, 
inclusive instalando-o em vários computadores. 

c) exigir pagamento a outros usuários pela 
cópia/distribuição do referido software.  

d) impedir o acesso ao código-fonte do referido 
software por outros usuários. 

e) estudar e modificar o código-fonte do referido 
software para o desenvolvimento de novas 
versões/novos softwares. 

 

41. Assinale a alternativa que apresenta um software 
disponível por padrão no sistema Windows 10 em 
português: 

a) Microsoft Word 

b) Microsoft Excel 

c) Microsoft Wordpad 

d) LibreOffice Writer 

e) Microsoft Powerpoint 

 

42. Todas as alternativas abaixo apresentam 
browsers web (navegadores) exceto: 

a) Microsoft Windows Explorer 

b) Microsoft Edge 

c) Mozilla Firefox 

d) Google Chrome 

e) Apple Safari 

 

43. Considerando o LibreOffice Calc, versão 6.4 em 
português, assinale a alternativa que apresenta uma 
fórmula que não pode ser escrita na célula B6 sem 
que causa um erro: 

a) =SOMA(A1:A7) 

b) =B5/B7 

c) =MÉDIA(A8:C12) 

d) =B5+B7+B8 

e) =MÁXIMO(A1:C10) 
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44. Acerca das noções básicas de segurança na 
internet, qual é o nome atribuído ao sequestro de 
dados de um usuário, por meio de criptografia, 
associado a um pedido de resgate?  

a) Spyware. 

b) Spam. 

c) Cookie. 

d) Ransomware. 

e) Cavalo de Tróia. 

 

45. Acerca das noções básicas de segurança na 
internet, qual o significado de um bot?  

a) É um programa que garante o retorno de um 
invasor a um computador previamente invadido. 

b) É um programa instalado num computador vítima 
que torna este computador controlável à distância, 
permitindo que ele atue sob o comando de um 
hacker. 

c) É um programa que constantemente apresenta 
anúncios de propaganda indesejados em janelas 
popup do navegador. 

d) É um programa que se disfarça de programa 
inofensivo e legítimo para ludibriar os usuários de 
modo a fazê-los executar seu código. 

e) É um trecho de um programa que se autorreplica, 
inserindo cópias de si mesmo em outros programas 
ou arquivos. 

 

46. Assinale a alternativa que apresenta uma forma 
de conector normalmente usado para a ligação em 
redes locais cabeadas.  

a) RJ45. 

b) USB. 

c) VGA. 

d) HDMI. 

e) PCI Express. 

 

 

 

 

 

 

47. A respeito de arquivos com extensão .pdf, assinale 
a alternativa incorreta:  

a) Podem ser livremente abertos e modificados por 
qualquer editor de textos simples, como o Bloco de 
Notas. 

b) Podem ser criados mediante um processo de 
impressão ou exportação nos principais programas 
Editores de texto comercialmente usados. 

c) Guardam toda a formatação, como fontes e 
posicionamento de imagens e tabelas do arquivo que 
os originou, sem a necessidade de que o leitor tenha, 
em seu computador, o mesmo programa que editou 
o arquivo original. 

d) Normalmente não podem ser facilmente 
editados/modificados. 

e) Podem ser criados com a necessidade de informar 
senha para abrir e/ou para imprimi-los. 

 

48. Com relação à segurança dos dados informáticos e 
aos conceitos mais comuns de proteção, assinale a 
alternativa correta:  

a) os backups devem ser feitos nos mesmos discos ou 
servidores onde já se encontram os dados.  

b) O sistema operacional Windows 10 é imune a vírus 
de computador, não sendo necessária a utilização de 
antivírus.  

c) a única forma de backup existente é o backup 
global, em que se copiam todos os arquivos 
selecionados, não havendo forma de ser feito backup 
incremental. 

d) A memória secundária é onde ficam guardadas as 
informações de segurança dos programas utilizados 
naquele momento, ou seja, perdendo ao desligar o 
computador. 

e) O phishing consiste em enviar aos usuários uma 
mensagem ilegítima que aparenta pertencer a uma 
instituição conhecida, como um banco ou órgãos do 
governo, com links para páginas falsas que pedem 
nossos dados (CPF, senhas, etc). 
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49. Muitas pessoas usam o Windows por uma questão 
de costume. O Linux também é de fácil operação e, 
ao longo dos tempos, tem se popularizado. Em 
relação ao Linux, é incorreto afirmar que  

a) trata-se de um sistema operacional livre, podendo 
ser copiado e distribuído livremente pelos usuários. 

b) é um software livre, porém tem código fonte 
fechado, não sendo possível fazer alterações. 

c) o Linux é um sistema operacional que possui várias 
interfaces gráficas, podendo ser operacionalizado 
também através da linha de comando. 

d) o Linux é um sistema operacional razoavelmente 
seguro, pois baseia-se no sistema UNIX.  

e) é um sistema operacional de código aberto, ou seja, 
as instruções dos programas podem ser alteradas 
visando aprimorar ou personalizar suas 
funcionalidades. 

 

50. Para enviar uma mensagem de e-mail para 10 
destinatários sem que eles consigam perceber os 
outros 9, deve-se escrever todos os 10 endereços de 
e-mail no campo  

a) Para 

b) Anexo 

c) CC 

d) Responder a 

e) CCO 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

Nelma Fontana 

51. Com relação ao poder constituinte, assinale a 
opção correta. 

a) O Poder Constituinte Derivado, como poder 
jurídico, tem como características ser limitado, 
condicionado, secundário e dependente. 

b) Por expressa previsão constitucional, o titular do 
Poder Constituinte é o Estado. Entretanto, o 
exercício desse poder é do povo. 

c) O Poder Constituinte utilizado na criação da 
Constituição Estadual é espécie de poder originário, 
com aplicação apenas estadual.  

 

 

d) Entende-se por mutação constitucional a mudança 
na redação da Constituição, para adequação de suas 
normas à realidade sociopolítica. 

e) Uma emenda à Constituição Estadual requer a 
observância do quórum de dois terços dos membros 
da Assembleia Legislativa, em dois turnos de 
votação, com interstício mínimo de dez dias. 

 

52. A respeito de conceito, elementos e formação de 
Estado, forma de Estado, sistema de governo e forma 
de governo, indique a única resposta INCORRETA. 

a) Em uma República, o governante deve ser eleito 
diretamente pelo povo. 

b) A forma federativa de Estado, no Brasil, constitui 
limitação material expressa ao poder de reforma da 
Constituição e não pode ser abolida nem mesmo por 
emenda à Constituição. 

c) Em decorrência do sistema presidencialista de 
governo, no Brasil, o Presidente da República 
acumula as funções de chefe de Estado e chefe de 
governo. 

d) Em uma federação, a organização político-
administrativa do Estado é descentralizada, de 
maneira que, no caso brasileiro, União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios são autônomos, não 
havendo nenhum tipo de hierarquia entre os entes. 

e) A República não foi consagrada expressamente pela 
Constituição Federal de 1988 como cláusula pétrea. 

 

53. Acerca da ordem social, conforme disposto 
expressamente na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta. 

a) Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, o direito à gratuidade da tarifa de 
transporte público dos idosos maiores de 65 anos é 
norma constitucional de eficácia limitada, de modo 
que sua aplicabilidade só se deu após a entrada em 
vigor do estatuto do idoso. 

b) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes 
o usufruto exclusivo das riquezas do solo, do 
subsolo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 
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c) A Constituição Federal assegura às universidades 
autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial. 

 

d) A assistência social será prestada aos brasileiros 
integrados à previdência social e aos estrangeiros, 
na forma da lei. 

e) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o 
Cerrado, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira são patrimônio nacional. 

 

54. Acerca do controle de constitucionalidade, 
marque a alternativa INCORRETA. 

a) Ao Supremo Tribunal Federal cabe processar e 
julgar, originariamente, a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei aprovada pelo 
Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da 
República. 

b) São legitimados para propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade a Mesa da Assembleia 
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal e a confederação sindical ou entidade de 
classe de âmbito nacional. 

c) Comumente chamada de mandado de injunção, a 
ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é 
concedida na falta de regra regulamentadora que 
impossibilite o exercício de direitos fundamentais ou 
de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania ou à cidadania. 

d) O Procurador-Geral da República deverá ser 
previamente ouvido nas ações de 
inconstitucionalidade. 

e) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de 
medida para tornar efetiva norma constitucional, 
será dada ciência ao Poder competente para a 
adoção das providências necessárias e, em se 
tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 
trinta dias. 

 

 

 

 

 

 

 

55. A respeito das Funções essenciais à Justiça, 
indique a alternativa INCORRETA. 

a) Segundo posicionamento majoritário, o Ministério 
Público, por ser instituição permanente destinada a 
defender a ordem jurídica, o regime democrático e 
os interesses sociais e individuais indisponíveis, não 
pode ser extinto nem mesmo por emenda à 
Constituição, de maneira que haveria uma limitação 
material implícita ao poder de reforma quanto à 
matéria. 

b) A unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional são princípios institucionais do Ministério 
Público e da Defensoria Pública. 

c) Os membros do Ministério Público, os Defensores 
Públicos e os membros da advocacia –geral da União 
devem ser remunerados por meio de subsídio. 

d) A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
representa a União na execução da dívida ativa de 
natureza tributária. 

e) Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de 
subsídio são garantias constitucionais de 
magistrados, membros do Ministério Público e 
defensores públicos. Servidores de carreira da 
advocacia pública não são vitalícios, mas apenas 
estáveis, após três anos de exercício. 

 

56. Acerca da associação profissional ou sindical, 
conforme disposição constitucional expressa e de 
acordo com a jurisprudência do STF, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) A lei poderá exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, ressalvado o registro no 
órgão competente, vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização 
sindical. 

b) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 
filiado a sindicato. 

c) A contribuição confederativa para custeio do 
sistema confederativo e de representação sindical de 
categoria profissional só é exigível dos filiados ao 
sindicato respectivo. 

d) O aposentado filiado tem direito a votar e ser 
votado nas organizações sindicais. 

e) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas. 
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57. Em relação à organização político-administrativa 
do Estado brasileiro, julgue alternativa correta. 

a) Brasília é a capital do Distrito Federal. 

b) Os Territórios Federais integram a União, e sua 
criação ou transformação em Estado ou reintegração 
ao Estado de origem serão regulamentadas por 
decreto do Presidente da República. 

c) A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de consulta 
prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos 
de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados 
na forma da lei. 

d) É vedado à União estabelecer cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a subvenção à religião 
predominantemente professada no país, segundo 
dados do último senso do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística-IBGE. 

e) É permitido à União, mediante lei, criar distinções 
entre brasileiros ou preferências entre si. 

 

58. A respeito dos direitos de greve e de 
sindicalização, indique a assertiva correta, conforme 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e de 
acordo com o disposto na Constituição Federal. 

a) Aos militares das Forças Armadas e aos militares 
estaduais são proibidas a sindicalização e a greve. 

b) O exercício do direito de greve por parte dos 
trabalhadores depende de regulamentação de lei 
infraconstitucional.  

c) A Constituição Federal assegura expressamente o 
direito de greve aos servidores públicos, competindo 
a cada categoria decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo, independentemente de lei específica sobre 
a matéria, pois a norma tem aplicabilidade imediata. 

d) Conforme posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal, militares e policiais civis, federais e 
rodoviários federais não têm direito de greve e nem 
de sindicalização. 

e) Diferentemente do que se aplica aos militares, nos 
termos da jurisprudência do Supremo Tribunal  

 

Federal, os policiais civis e federais, assim como os 
demais servidores públicos, gozam do direito de 
greve. 

 

59. A Constituição Federal proíbe o tratamento 
diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados, 
exceto os casos que prevê taxativamente em seu 
texto. Dentre tais diferenças estão cargos privativos 
de brasileiros natos. A respeito do tema, indique a 
alternativa em os dois cargos devem ser privativos 
de brasileiros natos. 

a) Presidente do Senado Federal e Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça. 

b) Deputados Federais e Vice-Presidente da 
República. 

c) Governador de Estado e Presidente da República. 

d) General do Exército e Ministro de Estado da Defesa. 

e) Carreira diplomática e Ministro da Justiça e 
Segurança Pública. 

 

60. Sobre o estado de defesa e o estado de sítio, 
indique a assertiva correta. 

a) O Presidente da República tem competência para 
decretar o estado de sítio nos casos de declaração de 
estado de guerra ou resposta a agressão armada 
estrangeira. 

b) O estado de sítio não poderá ser decretado por 
mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, 
por prazo superior. 

c) Diferente do que se dá nos casos de decretação do 
estado de defesa, o Presidente da República deve 
ouvir o Conselho da República e o Conselho de 
Defesa Nacional. 

d) O tempo de duração do estado de defesa não será 
superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma 
vez, por igual período, se persistirem as razões que 
justificaram a sua decretação. 

e) Durante o estado de defesa, algumas medidas 
coercitivas poderão ser adotadas, dentre as quais a 
restrição ao direito de reunião, ainda que exercida 
no seio das associações, e a busca e apreensão em 
domicílio. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO  

Antônio Daud 

61. João, policial civil em determinado estado 
brasileiro, no exercício de suas atribuições, permitiu 
que José, seu amigo de infância, se enriquecesse 
ilicitamente. João não se enriqueceu e não há 
comprovação de efetivo prejuízo sofrido pelo 
Estado. 

Nesse caso, consoante à Lei nº 8.429/1992 e suas 
alterações, João  

a) não responde por ato de improbidade 
administrativa, dada a inexistência de 
enriquecimento do agente público. 

b) não responde por ato de improbidade 
administrativa, ante a inexistência de prejuízo ao 
erário. 

c) poderá responder por ato de improbidade, desde 
que comprovado o dolo do agente público. 

d) poderá responder por ato de improbidade, desde 
que comprovado o dolo ou a culpa do agente 
público. 

e) poderá responder por ato de improbidade e ter 
seus direitos políticos cassados.  

 

62. Após processo administrativo disciplinar, Flávio, 
servidor público estável do Estado do Rio de Janeiro, 
foi demitido em razão da prática de falta de natureza 
grave. Irresignado, Flávio comprovou judicialmente 
a existência de falha processual, o que suscitou a 
invalidação de seu ato de demissão. Nessa situação, 
o reingresso de Flávio, deverá ocorrer mediante  

a) reintegração, sempre, no sistema de classificação a 
que pertencia o funcionário, assegurado seu 
ressarcimento. 

b) reintegração, sem direito a qualquer ressarcimento. 

c) recondução, assegurado seu ressarcimento. 

d) recondução, sem direito a qualquer ressarcimento. 

e) reversão em cargo de natureza e exigência 
compatíveis com o anteriormente exercido.  

 

 

 

 

 

 

63. Em se tratando da organização da Administração 
Pública, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os entes descentralizados não estão subordinados 
à administração central. 

b) A centralização reflete a forma pela qual um ente 
federativo executa suas tarefas sem subdivisões 
internas. 

c) Opera-se descentralização por colaboração a 
delegação da prestação de serviços públicos a 
particulares, mediante contrato de concessão. 

d) O ente descentralizado possui patrimônio próprio, 
distinto daquele a que pertence o ente público que o 
criou. 

e) A desconcentração pode ser observada na 
administração direta e na indireta. 

 

64. Janelício, empreendedor do ramo de alimentos no 
município do Rio de Janeiro, ao conversar com um 
colega, ficou sabendo que deveria obter um alvará 
como condição para funcionamento de seu 
estabelecimento comercial, o qual iria proteger o 
interesse da coletividade de possíveis consumidores 
dos alimentos.  

Tal exigência é manifestação do poder 

a) de polícia, especificamente da etapa de 
consentimento. 

b) disciplinar, visto que a Administração detém o 
poder-dever de atuar para resguardar a saúde 
pública. 

c) de polícia, suscitando a prática de ato 
discricionário, consistente no alvará. 

d) hierárquico, pois o ordenamento jurídico é 
lastreado na ordem e disciplina. 

e) jurisdicional, que é conferido às autoridades 
sanitárias.  
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65. No que se refere aos vícios dos atos 
administrativos, assinale a alternativa correta: 

a) a ilegalidade do objeto se verifica quando o agente 
pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 
explícita ou implicitamente, na regra de 
competência. 

b) a inexistência dos motivos fica caracterizada 
quando o ato não se incluir nas atribuições legais do 
agente que o praticou. 

c) a incompetência consiste na omissão ou na 
observância incompleta ou irregular de 
formalidades indispensáveis à existência ou 
seriedade do ato. 

d) o desvio de finalidade é espécie do gênero abuso de 
poder. 

e) o vício de forma se verifica quando a matéria de 
fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é 
materialmente inexistente ou juridicamente 
inadequada ao resultado obtido  

 

66. É constitucionalmente admitida a acumulação 
remunerada de  

a) dois cargos técnicos ou científicos, quando houver 
compatibilidade de horários. 

b) dois cargos de professor, havendo ou não 
compatibilidade de horários. 

c) dois cargos privativos de profissional de saúde, 
havendo ou não compatibilidade de horários. 

d) dois cargos de professor com outro técnico ou 
científico, quando houver compatibilidade de 
horários. 

e) um cargo de professor com outro técnico ou 
científico, desde que haja compatibilidade de 
horários.  

 

67. No que diz respeito à expressão “Administração 
Pública”, assinale a alternativa correta: 

a) designa, em seu sentido formal, a natureza das 
atividades exercidas pelos entes públicos. 

b) equivale ao aparelho que estabelece a direção geral 
e suprema da nação.  

c) consiste, em seu sentido orgânico, no conjunto de 
entidades, órgãos e agentes que o ordenamento 
jurídico atribui à administração pública. 

 

d) corresponde, em seu sentido estrito, aos órgãos 
que praticam atos de natureza política. 

e) representa o ente dotado de personalidade jurídica, 
sendo, no Brasil, formado pela união indissolúvel 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

68. A legislação estabelece prazo fatal a fim de que a 
Administração, no exercício da autotutela, promova 
a invalidação dos atos por ela praticados, o qual 

a) é de 3 anos, contados da data em que foram 
praticados. 

b) é de 10 anos, a contar da data da publicação da 
decisão final proferida no processo administrativo. 

c) é de 4 anos, no caso de atos administrativos dos 
quais decorram efeitos favoráveis para os 
administrados. 

d) é de 5 anos, inclusive no caso de má-fé. 

e) possui natureza decadencial e é de 5 anos.  

 

69. Suponha que determinado município tenha 
delegado à iniciativa privada a prestação de serviços 
de transporte coletivo, tendo celebrado contrato de 
concessão com a empresa Viação Lacus. 

Caso reste comprovado que a concessionária esteja 
prestando o serviço de forma inadequada ou 
deficiente, o poder concedente: 

a) deverá decretar a caducidade da concessão, 
mediante autorização legislativa específica e 
posterior indenização. 

b) poderá promover a caducidade da concessão, 
mediante decreto municipal, sendo a respectiva 
indenização calculada no decurso do processo 

c) poderá promover a rescisão da concessão, 
aguardando-se o trânsito em julgado da decisão 
judicial que a reconhecer. 

d) deverá aplicar sanção ao concessionário, por meio 
da intervenção na concessão. 

e) poderá promover a encampação da concessão, 
mediante autorização legislativa específica e prévia 
indenização. 

 

 

 



18 
10º Simulado Especial – Concurso PCERJ – 30/05/2020 

 

 

70. De acordo com a Lei 12.016/2009, que rege o 
mandado de segurança, o prazo para se impetrar o 
mandado é de 

a) 120 dias, contados do indeferimento do recurso 
administrativo. 

b) 60 dias, contados da ciência do ato a ser 
impugnado. 

c) 120 dias, contados da ciência do ato a ser 
impugnado. 

d) 60 dias, contados do indeferimento do recurso 
administrativo. 

e) 180 dias, contados da ciência do ato a ser 
impugnado.  

 

 
DIREITO PENAL 

Ivo Martins 

71. De acordo com o Código Penal, assinale a 
alternativa correta. 

a) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior 
deixa de considerar crime, cessando em virtude dela 
a execução, mas não os efeitos penais da sentença 
condenatória. 

b) A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o 
agente, aplica-se aos fatos anteriores, exceto se 
decididos por sentença condenatória transitada em 
julgado. 

c) Para os efeitos penais, consideram-se como 
extensão do território nacional as embarcações e 
aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a 
serviço do governo brasileiro onde quer que se 
encontrem, bem como as aeronaves e as 
embarcações brasileiras, mercantes ou de 
propriedade privada, que se achem, 
respectivamente, no espaço aéreo correspondente 
ou em alto-mar. 

d) Considera-se praticado o crime no momento em 
que o agente atinge o resultado pretendido. 

e) Em nenhuma situação, a lei brasileira pode ser 
aplicada aos crimes praticados a bordo de aeronaves 
ou embarcações estrangeiras de propriedade 
privada. 

 

 

 

72. Segundo dispõe o artigo 7º, inciso I, do Código 
Penal, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido 
no estrangeiro, o crime 

a) de genocídio, ainda que o agente seja estrangeiro e 
não resida no Brasil. 

b) contra o patrimônio do Presidente da República. 

c) contra a liberdade de Ministro das Relações 
Exteriores. 

d) contra o patrimônio de fundação instituída pelo 
Poder Público. 

e) contra a vida de empregado de Sociedade de 
Economia Mista. 

 

73. Sobre o conflito aparente de normas penais e os 
princípios dirimentes, é correto afirmar que 

a) a norma especial prevalece sobre a norma geral e, 
necessariamente, descreve um tipo penal apenado 
mais severamente. 

b) o conflito aparente de normas penais tem por 
requisito a unidade fática; a pluralidade de normas 
aplicáveis ao mesmo fato (aparente) e a vigência 
contemporânea de todas elas. 

c) a norma subsidiária descreve um grau maior de 
lesividade ao bem jurídico e, necessariamente, um 
tipo penal apenado mais severamente. 

d) a consunção, pela qual uma conduta absorve outra, 
é possível no crime progressivo, no crime complexo 
e na progressão criminosa. Em todos, 
necessariamente, há unidade de desígnios do sujeito 
ativo, desde o primeiro ato. 

e) pelo princípio da subsidiariedade, prescinde-se do 
caso concreto para se saber qual a norma aplicável. 
A análise é feita de forma abstrata, confrontando-se 
as normas. 
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74. Arlindo desferiu diversos golpes de faca no peito 
de Tom, sendo que, desde o início dos atos 
executórios, tinha a intenção de, com seus golpes, 
causar a morte do seu desafeto. No início, os 
primeiros golpes de faca causaram lesões leves em 
Tom. Na quarta facada, porém, as lesões se tornaram 
graves, e os últimos golpes de faca foram suficientes 
para alcançar o resultado morte pretendido. 

Arlindo, para conseguir o resultado final mais grave, 
praticou vários atos com crescentes violações ao 
bem jurídico, mas responderá apenas por um crime 
de homicídio por força do princípio da: 

a) subsidiariedade, por se tratar de progressão 
criminosa; 

b) alternatividade, por se tratar de crime progressivo; 

c) consunção, por se tratar de progressão criminosa; 

d) especialidade, por se tratar de progressão 
criminosa; 

e) consunção, por se tratar de crime progressivo. 

 

75. Considerando as disposições do Código Penal em 
relação ao concurso de pessoas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. 

b) Se a participação for de menor importância, a pena 
pode ser diminuída de um sexto a um terço. 

c) Se algum dos concorrentes quis participar de crime 
menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa 
pena será aumentada até metade, na hipótese de ter 
sido previsível o resultado mais grave. 

d) Não se comunicam as circunstâncias e as condições 
de caráter pessoal, ainda 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. 

 

 

 

 

 

 

76. Para efeitos de reincidência em conformidade com 
o disposto no Código Penal, considera-se reincidente 
o sujeito que tenha cometido novo crime 

a)depois de transitar em julgado a sentença que, no 
País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime 
anterior, cujo período entre o cumprimento ou a 
extinção da pena não exceda a 5 anos em relação ao 
novo delito. 

b) depois de transitar em julgado a sentença que, no 
País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime 
anterior, cujo período entre o cumprimento ou a 
extinção da pena não exceda a 10 anos em relação ao 
novo delito. 

c) antes de transitar em julgado a sentença que, no 
País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime 
anterior, cujo período entre o cumprimento ou a 
extinção da pena não exceda a 5 anos em relação ao 
novo delito. 

d) depois de transitar em julgado a sentença que, no 
País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime 
anterior, cujo período entre o cumprimento ou a 
extinção da pena não exceda a 3 anos em relação ao 
novo delito. 

e) depois de transitar em julgado a sentença que, no 
País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime 
anterior, independentemente do tempo que tenha 
ocorrido entre o cumprimento ou a extinção da pena 
em relação ao novo delito. 

 

77. Assinale a alternativa que apresenta crimes que 
admitem a forma culposa. 

a) Homicídio, lesão corporal e emprego irregular de 
verbas ou rendas públicas. 

b) Concussão, injúria e dano. 

c) Prevaricação, homicídio e omissão de socorro. 

d) Homicídio, lesão corporal e peculato. 

e) Advocacia administrativa, dano e lesão corporal. 
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78. Segundo o entendimento sumulado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, aquele que expõe à venda CDs e 
DVDs piratas pratica: 

a) Crime de violação de direito autoral, previsto no 
art. 184, §2º, do Código Penal. 

b) Contravenção Penal de exercício irregular da 
profissão, prevista no artigo 47 da Lei de 
Contravenções Penais. 

c) Crime de concorrência desleal, previsto no artigo 
195, da Lei nº 9.279/96. 

d) Crime contra as relações de consumo, previsto no 
artigo 7º da Lei nº 8.137/90. 

e) Não pratica crime algum, pois a conduta caracteriza 
livre exercício de trabalho ou profissão. 

 

79. Em relação ao crime de estupro de vulnerável, é 
questão pacificada no Direito Penal 

a) a irrelevância do consentimento da vítima para a 
prática do ato, bem como sua experiência sexual 
anterior ou existência de relacionamento amoroso 
com o agente. 

b) o critério exclusivo de vulnerabilidade pela idade 
da vítima, menor de 14 anos. 

c) que a vítima do sexo masculino não pode ser sujeito 
passivo do delito em análise. 

d) que o desconhecimento da lei exclui a tipicidade 
delitiva. 

e) que a pena é duplicada se o agente exercer 
autoridade sobre a vítima. 

 

80. Em relação aos crimes contra a Administração 
Pública, é correto afirmar que 

a) não se equipara a funcionário público, para os 
efeitos penais, quem exerce emprego em entidade 
paraestatal. 

b) o funcionário público que deixa de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, para satisfazer 
sentimento pessoal, pratica o crime de 
condescendência criminosa. 

c) no crime de corrupção passiva, a pena é aumentada 
de um terço, se, em consequência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar 
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever 
funcional. 

 

d) pratica o delito de prevaricação o funcionário 
público que deixar, por indulgência, de 
responsabilizar subordinado que cometeu infração 
no exercício do cargo ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente. 

e) não constitui crime contra a Administração Pública 
abandonar cargo público, fora dos casos permitidos 
em lei. 

 
 

LEGISLAÇÃO PENAL 

Luciana Peixoto 

81. Assinale a alternativa correta nos termos da Lei 
12.850/13, que dispões sobre organizações 
criminosas: 

a) Para que seja considerada organização criminosa, a 
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas, ainda que informalmente, deve 
ter como objetivo a obtenção, direta ou indireta, de 
vantagem de qualquer natureza, somente pela 
prática de infrações penais cujas penas máximas 
sejam superiores a 4 (quatro) anos. 

b) O indivíduo que exerce o comando individual da 
organização criminosa, terá sua pena agravada, 
ainda que não pratique pessoalmente os atos de 
execução. 

c) Constitui causa de aumente de pena, o emprego do 
produto ou proveito da infração penal, no todo ou 
em parte, em financiamento de campanha eleitoral. 

d) A pessoa que impede ou, de qualquer forma, 
embaraça a investigação de infração penal que 
envolva organização criminosa responde por 
desobediência e não por crime previsto na lei de 
organizações criminosas.  

e) Existindo indícios suficientes que o funcionário 
público integra organização criminosa, o juiz poderá 
determinar o afastamento cautelar do cargo, 
emprego ou função com prejuízo da remuneração. 
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82. Sobre o meio de obtenção de provas denominado 
"infiltração de agentes", assinale a alternativa 
correta. 

a) A infiltração de agentes possui previsão na Lei de 
Organizações criminosas e prescinde de 
circunstanciada, motivada e sigilosa autorização 
judicial. 

b) O juiz pode decretar de ofício a infiltração de 
agentes quando indispensável para investigação. 

c) Mesmo que existam outros meios de prova 
disponíveis, será admitida a infiltração se houver 
indícios de infração penal que envolva organização 
criminosa. 

d) Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de 
crime pelo agente infiltrado no curso da 
investigação, quando inexigível conduta diversa. 

e) A infiltração de agentes será autorizada pelo prazo 
de até 6 (seis) meses, sendo possível uma única 
renovação por igual período. 

 

83. Durante o período de isolamento social para 
evitar a disseminação do Covid-19, aumentaram os 
casos de violência doméstica. Sobre a assistência à 
mulher vítimas de violência doméstica e familiar é 
incorreto afirmar que: 

a) A ofendida será notificada dos atos processuais 
relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes 
ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da 
intimação do advogado constituído ou do defensor 
público e poderá entregar intimações ao agressor 
para celeridade processual. 

b) O juiz determinará, por prazo indeterminado, a 
inclusão da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar no cadastro de programas 
assistenciais do governo federal, estadual e 
municipal. 

c) O juiz assegurará à servidora pública vítima de 
violência doméstica e familiar a manutenção do 
vínculo trabalhista, quando necessário o 
afastamento do local de trabalho, por até seis meses. 

d) No atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, 
entre outras providências, informar à ofendida os 
direitos a ela conferidos na Lei e os serviços 
disponíveis, inclusive os de assistência judiciária 
para o eventual ajuizamento perante o juízo  

 

competente da ação de separação judicial, de divórcio, 
de anulação de casamento ou de dissolução de união 
estável.   

e)  É direito da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar o atendimento policial e 
pericial especializado, ininterrupto e prestado por 
servidores - exclusivamente do sexo feminino - 
previamente capacitados.  

 

84. João Pedro é integrante de conhecida organização 
criminosa do Rio de Janeiro. No dia 20 de maio foi 
preso em flagrante por tráfico de drogas em uma 
operação realizada pela Polícia Civil na comunidade 
do Vidigal. Um dos policiais passou a empregar 
violência contra o preso, com a finalidade que o 
mesmo confessasse o crime e informasse o nome 
dos demais integrantes da organização criminosa, 
causando-lhe sofrimento físico. Em referência à 
situação hipotética marque a alternativa correta: 

a) Se o Delegado de Polícia presenciar o crime e se 
omitir, incorrerá na mesma pena do agente. 

b) A pena do agente policial será aumentada de um 
sexto até um terço se a conduta resultar em lesão 
corporal de natureza grave ou gravíssima 

c) O policial civil que praticou a conduta hipotética 
responderá pelo crime de tortura e a pena será 
aumentada de um sexto até um terço. 

d) A condenação do policial acarretará a perda do 
cargo público e a interdição para seu exercício pelo 
mesmo prazo da pena aplicada. 

e) O crime de tortura é afiançável, apesar de 
insuscetível de indulto, graça ou anistia. 
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85. Todos os crimes são considerados hediondos por 
previsão taxativa na Lei 8.072/90, exceto: 

a) Homicídio (art. 121 CP) 

b) Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 
129, § 2º CP) e lesão corporal seguida de morte (art. 
129, § 3º CP), quando praticadas contra policial civil, 
no exercício da função ou em decorrência dela, ou 
contra seu cônjuge, companheiro ou parente 
consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa 
condição. 

c) Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da 
vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 
158, § 3º CP). 

d) Epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º CP) 

e) Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de 
uso proibido (art. 16 Lei 10.826/03). 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Fernando Bezerra 

86. Sobre o Inquérito Policial, assinale a alternativa 
correta. 

a) O princípio da indisponibilidade inviabiliza que o 
inquérito policial seja arquivado. 

b) Excepcionalmente, o delegado de polícia poderá 
arquivar o Inquérito Policial quando constatar a 
atipicidade do fato. 

c) Mesmo diante de inquéritos policiais que 
investigam fatos atípicos, o delegado de polícia não 
poderá arquivá-los, salvo quando extinta a 
punibilidade. 

d) Arquivado o inquérito policial, por despacho do 
juiz, a requerimento do promotor de justiça, não 
pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. 

e) Para que o Inquérito Policial seja arquivado, é 
necessária requisição do delegado ao Juiz, o qual 
arquivará independente de prévia manifestação do 
Ministério Público. 

 

 

 

 

 

 

 

87. De acordo com o Código de Processo Penal e o 
entendimento dos tribunais superiores, assinale a 
alternativa correta: 

a) A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades 
policiais no território de suas respectivas jurisdições 
e terá por fim a apuração das infrações penais e da 
sua autoria. 

b) A Polícia Administrativa tem como funções 
precípuas o patrulhamento ostensivo, a prevenção 
de infrações penais inclusive apurando-lhes 
materialidade e autoria. 

c) O delegado de polícia não pode arquivar autos de 
inquérito policial, no entanto deve encerrar o 
inquérito no prazo estabelecido em lei após a 
confecção do relatório com a descrição minuciosa 
das diligências encetadas naquele procedimento. 

d) o advogado possui acesso amplo aos elementos de 
prova relacionados a diligências já documentadas 
em procedimento investigatório realizado por órgão 
com competência de polícia judiciária quando digam 
respeito ao exercício do direito de defesa de seus 
clientes, não sendo possível exigir tal prerrogativa 
nas investigações diretas do MP por não se tratar de 
órgão com competência de polícia judiciária. 

e) Os autos do Inquérito Policial devem ser escritos, 
no entanto as diligências orais não precisam ser 
reduzidas a termo. 

 

88. Sobre o tema Inquérito Policial, assinale a 
alternativa correta. 

a) Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial poderá colher 
informações sobre a existência de filhos, respectivas 
idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o 
contato de eventual responsável pelos cuidados dos 
filhos, indicado pela pessoa presa. 

b) O ofendido, ou seu representante legal, o indiciado 
e as testemunhas poderão requerer qualquer 
diligência, que deverá ser realizada pela autoridade 
no curso do inquérito policial. 

c) Do despacho da autoridade policial que indeferir o 
requerimento de abertura de inquérito policial 
caberá recurso para o juiz competente no prazo de 
05 (cinco) dias. 
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d) De acordo com os prazos previstos no Código de 
Processo Penal, caso o indiciado esteja preso, em 
flagrante, preventiva ou temporária, o inquérito 
policial deverá ser concluído no prazo de 10 dias, 
mas se o indiciado estiver solto, mediante fiança ou 
sem ela, o inquérito policial deverá ser concluído no 
prazo de 30 dias. 

e) Incumbirá à autoridade policial representar pela 
prisão preventiva durante a fase de investigação 
policial. 

 

89. Tendo em vista o Código de Processo Penal e o 
entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, 
assinale a assertiva correta. 

a) Não há crime, quando a postergação do flagrante 
pela polícia torna impossível a sua consumação. 

b) Em face do princípio da obrigatoriedade, o 
delegado de polícia está vinculado a realizar as 
diligências requeridas pelo ofendido ou seu 
representante legal. 

c) Nas hipóteses de crime permanente, a prisão em 
flagrante é possível quando cessar a permanência da 
infração. 

d) O delegado de polícia não pode arquivar autos de 
inquérito policial, no entanto deve encerrar o 
procedimento investigatório no prazo de 5 dias. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

90. De acordo com o Código de Processo Penal, 
assinale a alternativa correta: 

a) A confissão será indivisível e retratável, sem 
prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no 
exame das provas em conjunto. 

b) O interrogatório será constituído de duas partes: 
sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. 

c) O depoimento será prestado oralmente, sendo 
permitido à testemunha trazê-lo por escrito. 

d) Se o interrogado não souber escrever, não puder ou 
não quiser assinar, tal fato não precisará ser 
consignado no termo.     

e) A regra no processo penal é a realização do 
interrogatório do réu na sede do juízo em sala 
própria de audiência. 

 

 

91. Acerca da Prova no Processo Penal, assinale a 
assertiva correta. 

a) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação 
da prova produzida em contraditório judicial, 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não 
repetíveis e antecipadas. 

b) Quando a infração deixar vestígios, será 
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, podendo supri-lo a confissão do acusado. 

c) Não sendo possível o exame de corpo de delito, por 
haverem desaparecido os vestígios, a prova 
testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 

d) O exame de corpo de delito não poderá ser feito 
nos finais de semana. 

e) Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde 
descreverão minuciosamente o que examinarem, 
mas não precisarão responder aos quesitos 
formulados.     

 

92. Conforme as disposições processuais penais 
vigentes no Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, 
revogar a prisão preventiva se, no correr da 
investigação ou do processo, verificar a falta de 
motivo para que ela subsista, bem como novamente 
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem; 

b) Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 
emissor da decisão revisar a necessidade de sua 
manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante 
decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar 
a prisão ilegal; 

c) Não será admitida a decretação da prisão 
preventiva com a finalidade de antecipação de 
cumprimento de pena ou como decorrência imediata 
de investigação criminal ou da apresentação ou 
recebimento de denúncia; 

d) Em qualquer fase da investigação policial ou do 
processo penal, caberá a prisão preventiva 
decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação 
penal, ou a requerimento do Ministério Público, do 
querelante ou do assistente, ou por representação 
da autoridade policial; 
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e) A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser 
motivada e fundamentada em receio de perigo e 
existência concreta de fatos novos ou 
contemporâneos que justifiquem a aplicação da 
medida adotada. 

 

93. Acerca do tema Prisão, assinale a alternativa 
correta. 

a) O flagrante próprio ocorre quando o indivíduo é 
encontrado, logo depois, pela autoridade, com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam 
presumir ser ele autor da infração. 

b) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência 
e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do 
preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade 
por escrito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade 
e de nulidade da prisão ou do ato processual a que 
se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 
Estado. 

c) Em relação às garantias constitucionais do preso, a 
prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 
deverão ser comunicados no prazo de vinte e quatro 
horas ao juiz competente e à família do preso ou à 
pessoa por ele indicada. 

d) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
policial competente, salvo nos casos de transgressão 
militar ou crime propriamente militar, definidos em 
lei. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

94. Julgue os itens a seguir: 

I. A lei processual penal terá a sua aplicação imediata, 
interferindo inclusive nos atos realizados sob a 
vigência da lei anterior. 

II. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer 
ou se achar na iminência de sofrer violência ou 
coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos 
casos de punição disciplinar. 

III. A lei processual penal não admitirá interpretação 
extensiva e aplicação analógica, somente utilizará 
como suplemento os princípios gerais de direito. 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente os itens I e II estão corretos. 

b) Somente os itens II e III estão corretos. 

c) Somente o item II está correto. 

d) Somente o item III está correto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

95. Assinale a alternativa mais adequada às 
disposições normativas referentes ao processo penal 
brasileiro: 

a) O instituto da audiência de custódia no Brasil ainda 
não encontra amparo legal, restando sua 
regulamentação exclusiva em atos normativos do 
Conselho Nacional de Justiça e Tribunais Regionais; 

b) Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do 
mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal 
caso, será imediatamente apresentado ao juiz que 
tiver expedido o mandado, para a realização de 
audiência de custódia; 

c) A execução da pena pode se deflagrar a partir da 
confirmação da condenação por deliberação de 
órgão colegiado de 2º grau de jurisdição; 

d) O juiz não pode decretar nem revogar de ofício 
medidas cautelares diversas da prisão; 

e) A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou 
que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas 
com deficiência será substituída por prisão 
domiciliar apenas na hipótese de que não tenha 
cometido crime com violência ou grave ameaça a 
pessoa. 

 
 

LEGISLAÇÃO POLICIAL 

Marcos Girão 

96. Com base no Decreto-Lei n° 220/1975, assinale a 
opção de resposta que traz todas as circunstâncias 
em que será a aplicada a pena de suspensão: 

a) desrespeito a proibições que, pela sua natureza, 
não ensejarem pena de demissão; reincidência em 
falta já punida com repreensão. 

b) falta grave; reincidência em falta já punida com 
repreensão. 

c) falta grave; desrespeito a proibições que, pela sua 
natureza, não ensejarem pena de demissão. 

d) reincidência em falta já punida com repreensão. 
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e) falta grave; desrespeito a proibições que, pela sua 
natureza, não ensejarem pena de demissão; 
reincidência em falta já punida com repreensão. 

 

97. Quanto à suspensão preventiva, o Decreto-Lei n° 
220/1975, dispõe que: 

a) A suspensão preventiva até 30 dias será ordenada 
pelas autoridades mencionadas no art. 56, desde que 
o afastamento do funcionário seja necessário para 
que este não venha a influir na apuração da falta. 

b) A suspensão de que trata este artigo poderá, ainda, 
ser ordenada pelo Secretário de Estado de 
Administração, no ato de instauração de inquérito, e 
estendida até 90 dias, findos os quais cessarão 
automaticamente os efeitos da mesma, ainda que o 
inquérito não esteja concluído. 

c) Não estando preso administrativamente, o 
funcionário que responder por malversação ou 
alcance de dinheiro ou valores públicos será sempre 
suspenso preventivamente e seu afastamento se 
prolongará até a decisão final do inquérito 
administrativo. 

d) Os policiais civis, suspensos preventivamente, 
terão a arma e o distintivo, que mantenham 
mediante cautela, devidamente recolhidos, caso tal 
providência ainda não tenha sido tomada. 

e) A prisão administrativa e a suspensão preventiva 
são medidas acautelatórias e não constituem pena. 

 

98. Em relação aos Cargos em Comissão, descritos no 
Decreto nº 2.479/1979, é incorreto afirmar que: 

a) O cargo em comissão se destina a atender a 
encargos de direção e de chefia, consulta ou 
assessoramento superiores, e é provido mediante 
livre escolha do Governador, podendo esta recair em 
funcionário, em servidor regido pela legislação 
trabalhista ou em pessoa estranha ao serviço 
público, desde que reúna os requisitos necessários e 
a habilitação profissional para a respectiva 
investidura. 

b) A competência e as atribuições dos cargos em 
comissão e de seus titulares serão definidas nos 
regimentos dos respectivos órgãos. 

c) Recaindo a nomeação em funcionário do Estado, 
este optará pelo vencimento do cargo em comissão 
ou pela percepção do vencimento e vantagens do seu  

 

cargo efetivo acrescida de uma gratificação 
correspondente a 60% do valor fixado para o cargo 
em comissão. 

d) O servidor contratado, que aceitar nomeação para 
cargo em comissão da estrutura da Administração 
Direta ou das autarquias, terá suspenso seu contrato 
de trabalho, enquanto durar o exercício do cargo em 
comissão. 

e) A posse em cargo em comissão determinará o 
concomitante afastamento do funcionário do cargo 
efetivo de que for titular, ressalvados os casos de 
acumulação legal. 

 

99. Quanto à apuração das transgressões 
disciplinares, de acordo com o Decreto n° 3.044/80, 
marque a alternativa incorreta: 

a) A aplicação das penas disciplinares de suspensão, 
afastamento do serviço, do cargo ou função e prisão 
disciplinar será sempre antecedida de sindicância ou 
apuração sumária da transgressão cometida pelo 
policial. 

b) A investigação a que se refere o artigo anterior será 
ultimada no prazo de dez dias pelo chefe imediato 
do transgressor, que em seu relatório fará consignar: 
data, modo e circunstâncias em que teve notícia ou 
ciência do fato; versão do fato na forma por que teve 
conhecimento: elemento de prova ou indício colhido 
ou constatado e informação das testemunhas; defesa 
do acusado; conclusão; decisão, em qualquer caso. 

c) Para as recompensas e punições, o policial terá o 
seu comportamento classificado em: excepcional, 
ótimo, bom, regular e mau. 

d) O policial terá conceito bom ao ingressar no serviço 
público. 

e) Decorrido o prazo de dez anos sem anotação de 
penas disciplinares, o policial poderá requerer o 
cancelamento das anotações anteriores, que será 
concedido a critério do Secretário de Estado de 
Polícia Civil. 
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100. Conforme o Decreto-Lei n° 218/1975, são 
direitos pessoais decorrentes do exercício da função 
policial, EXCETO: 

a) garantia do uso do título em toda a sua plenitude, 
com as vantagens e prerrogativas a ele inerentes. 

b) estabilidade, nos termos da legislação em vigor. 

c) uso das designações hierárquicas. 

d) promoções regulares e por bravura, salvo a 
promoção post mortem. 

e) quando aposentado, porte de arma. 
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Preencha o Gabarito! 

 
https://bit.ly/Simulado-PCERJ-Inspetor-Investigador-30-05 

   

Conheça nosso Sistema de Questões! 
Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais 
questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no banner e 
aproveite os descontos e bônus imperdíveis! 

 

 
Não é assinante? 

 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 
participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 

 

 

https://bit.ly/Simulado-PCERJ-Inspetor-Investigador-30-05
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/sistema-de-questoes/#/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

