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1º Simulado AGEPEN RR 
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___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso AGEPEN RR; 

2 – A prova contém 50 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
AOCP, com questões de múltipla escolha A, B, C, D, E. 

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 8:30 às 13:00 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 – Esse simulado é uma auto avaliação! 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-AGEPEN-RR-11-07-20 
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PORTUGUÊS 

Décio Terror 
Um ambiente de trabalho estressante pode ser 

extremamente danoso para a saúde dos colaboradores e 
para a produtividade da empresa. Excesso de trabalho, 
problemas de relacionamento, cobranças inadequadas ou 
em demasia são alguns dos fatores que desencadeiam o 
estresse no trabalho cotidiano das organizações. 

Se não for diagnosticada e combatida, esta 
situação pode comprometer não apenas a competitividade 
da empresa, mas também gerar custos com afastamentos e 
cuidados com a saúde. 

Na sua empresa, as condições que podem gerar 
estresse estão sob controle? Há iniciativas para preveni-lo? 
Você sabe quais são os fatores de risco? Se você acredita 
que a situação não está tão segura, confira agora as causas 
do estresse no trabalho e como combatê-lo! 

A competitividade exacerbada e a busca 
desenfreada por resultados criam um ambiente propício 
para a ocorrência do estresse no trabalho. E vários fatores 
contribuem para agravá-lo, como a competição entre os 
profissionais, o que pode comprometer o relacionamento 
entre colaboradores. 

 Da mesma forma, a tecnologia, que tanto 
contribui para o aumento da competitividade, também 
pode manter os colaboradores em estado de constante 
alerta e com dificuldades para se desvencilharem das 
questões do escritório. E este pode ser mais um gatilho no 
processo de esgotamento, típico das situações 
estressantes. 

Para descobrir as principais causas do estresse 
no trabalho, uma empresa de gestão de projetos chamada 
Wrike ouviu 1,4 mil profissionais de diferentes países. 
Entre os problemas que mais estressavam os 
entrevistados na pesquisa, estavam: dificuldade de 
comunicação, excesso de trabalho, metas irreais e 
lideranças confusas. 

 E há uma série de outros fatores que 
podem contribuir para o estresse. Remuneração 
incompatível e distribuição de responsabilidades 
inadequada são alguns deles. 

Além dos fatores listados acima, existem 
aspectos relacionados ao ambiente onde a pessoa exerce a 
sua atividade. Assim, problemas de ergonomia, poluição 
sonora, iluminação insuficiente e mobiliário inadequado se 
tornam exemplos de condições que acentuam o estresse. 

Questões relativas à segurança, como a falta de 
equipamentos adequados de proteção, também podem 
contribuir para o estresse ao gerarem um sentimento de 
medo e desamparo por parte do empregador. 

 

 

O estresse pode ser definido como uma reação 
do organismo a situações de pressão. Em geral, não é 
resultado de uma causa única. Dificuldades resultantes do 
ambiente familiar e das relações sociais vão alimentando 
sensações negativas, juntamente com as questões do 
trabalho. 

O acúmulo dos fatores causadores deste estado 
pode se expressar em diferentes sintomas fisiológicos e 
psicológicos, que devem ser observados como indícios de 
que algo não está bem. 

No aspecto mental, é possível observar como 
sintomas de um colaborador estressado a tensão, 
irritabilidade, isolamento social, ansiedade e depressão, 
entre outros. Os aspectos físicos mais frequentes são dores 
musculares e de cabeça, cansaço em excesso, dificuldade 
de concentração e problemas gastrointestinais e 
cardiorrespiratórios. 

 
Texto adaptado. Carina Martins 

https://beecorp.com.br/blog/prevencao-ao-estresse-no-trabalho/ 

 
01. O principal objetivo do texto é: 

a) esclarecer que o estresse pode ser danoso para as 
pessoas e para as empresas. 

b) declarar que o maior prejuízo em relação ao 
estresse recai na empresa, pois é ela quem paga o 
salário dos trabalhadores. 

c) argumentar que, se não houver uma política 
pública que proteja o trabalhador, o prejuízo será 
ainda maior. 

d) defender que o estresse é resultado de causa 
única: uma reação ao trabalho extenuante nas 
empresas. 

e) contra-argumentar que o estresse não é um 
sintoma de doença, mas uma reação a situações 
conturbadas nas empresas. 

 

02. O vocábulo “desvencilharem” (5º parágrafo) está 
empregado no texto com sentido de: 

a) complicar 

b) agarrar 

c) desprender  

d) resolver 

e) organizar 
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03. Releia o segundo parágrafo: 

Se não for diagnosticada e combatida, esta situação 
pode comprometer não apenas a competitividade da 
empresa, mas também gerar custos com 
afastamentos e cuidados com a saúde. 

As orações sublinhadas transmitem os seguintes 
valores semânticos respectivamente: 

a) concessão e adversidade 

b) condição e inclusão 

c) consecução e oposição 

d) causa e adição 

e) proporção e comparação. 

 

04. Marque a alternativa em que a palavra “que” 
apresenta classificação morfológica diferente das 
demais: 

a) “Excesso de trabalho, problemas de 
relacionamento, cobranças inadequadas ou em 
demasia são alguns dos fatores que desencadeiam o 
estresse no trabalho cotidiano das organizações.” 
(1º parágrafo) 

b) “Se você acredita que a situação não está tão 
segura, confira agora as causas do estresse no 
trabalho e como combatê-lo!” (3º parágrafo) 

c) “E vários fatores contribuem para agravá-lo, como 
a competição entre os profissionais, o que pode 
comprometer o relacionamento entre 
colaboradores.” (4º parágrafo) 

d) “Da mesma forma, a tecnologia, que tanto 
contribui para o aumento da competitividade, 
também pode manter os colaboradores em estado 
de constante alerta e com dificuldades para se 
desvencilharem das questões do escritório.” (5º 
parágrafo) 

e) “Entre os problemas que mais estressavam os 
entrevistados na pesquisa, estavam: dificuldade de 
comunicação, excesso de trabalho, metas irreais e 
lideranças confusas.” (6º parágrafo) 

 

05. A transposição da voz ativa para a passiva da 
oração “A competitividade exacerbada e a busca 
desenfreada por resultados criam um ambiente 
propício para a ocorrência do estresse no trabalho” 
(4º parágrafo) resulta na seguinte locução verbal: 

 

a) era criada 

b) eram criadas 

c) era criado 

d) é criado 

e) são criados 

 

06. Marque a alternativa que apresenta palavra com 
mesma quantidade de fonemas e letras. 

a) ambiente  

b) trabalho  

c) extremamente  

d) colaboradores  

e) empresa 

 

07. Marque a alternativa com palavras de mesma 
regra de acentuação gráfica: 

a) saúde, também, há  

b) combatê-lo, propício, ocorrência  

c) acúmulo, típico, psicológicos 

d) escritório, mobiliário, países 

e) série, incompatível, além  

 

08. Marque a alternativa cujo verbo em destaque 
pode mudar sua flexão de número mantendo a 
correção gramatical: 

a) “A competitividade exacerbada e a busca 
desenfreada por resultados criam um ambiente 
propício para a ocorrência do estresse no trabalho.” 
(4º parágrafo) 

b) “E há uma série de outros fatores que podem 
contribuir para o estresse.” (7º parágrafo) 

c) “Além dos fatores listados acima, existem aspectos 
relacionados ao ambiente onde a pessoa exerce a 
sua atividade.” (8º parágrafo) 

d) “Assim, problemas de ergonomia, poluição sonora, 
iluminação insuficiente e mobiliário inadequado se 
tornam exemplos de condições que acentuam o 
estresse.” (8º parágrafo) 

e) “Questões relativas à segurança, como a falta de 
equipamentos adequados de proteção, também 
podem contribuir para o estresse ao gerarem um 
sentimento de medo e desamparo por parte do 
empregador.” (9º parágrafo) 
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09. Os termos em destaque na oração “O estresse 
pode ser definido como uma reação do organismo 
a situações de pressão” (10º parágrafo) ocupam, 
respectivamente, as funções de: 

a) predicativo e aposto 

b) objeto direto e objeto indireto 

c) adjunto adnominal e objeto indireto 

d) adjunto adnominal e complemento nominal 

e) complemento nominal e adjunto adnominal 

 

10. Marque a alternativa com pontuação de acordo 
com a norma culta. 

a) O estresse dos colaboradores, pode gerar uma 
série de problemas para a empresa, e a queda de 
produtividade é um deles.  

b) Também é evidente o aumento nos indicadores de 
ausências ao trabalho e de presenteísmo (quando o 
colaborador, mesmo presente, não produz de 
maneira satisfatória). 

c) À medida que o estresse avança na empresa cresce 
também a ocorrência de outros problemas, como 
erros e inconformidades, atrasos nas entregas, 
perda de prazos e acidentes de trabalho.  

d) Além disso, o estresse pode gerar relevantes, 
problemas de saúde exigindo afastamentos e 
elevação dos gastos médios com saúde. 

e) Identificar a existência e mapear as ocorrências de 
estresse no trabalho, são passos importantes para 
combatê-lo.  

 
 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

11. Durante uma troca de mensagens de e-mail, a 
partir de um sistema de correio eletrônico, João foi 
endereçado no campo CC e Maria fora endereçada 
no campo CCO. Considerando ainda que Paulo seja o 
remetente da mensagem e que José seja o 
destinatário principal, endereçado no campo PARA, 
assinale a alternativa correta. 

a) Para que Paulo consiga enviar a mensagem, ele 
precisa obrigatoriamente incluir o nome completo 
dos destinatários com seus respectivos endereços 
de e-mail 

 

 

b) João e Maria poderão visualizar o endereço de e-
mail de José e o endereço de e-mail do remetente 
Paulo, assim como José também poderá visualizar 
os endereços de e-mail de Maria e de João 

c) Se João clicar em “Responder” todos os 
destinatários, Maria e José, e o remetente, Paulo, 
receberão a resposta de João 

d) Caso José clique em “Responder a Todos”, apenas 
Paulo e João receberão a resposta do e-mail 

e) Caso essa mensagem contenha arquivos em anexo 
Maria, endereçada em cópia oculta, não poderá 
receber esse conteúdo, apenas o texto da 
mensagem 

 

12. A página exibida sempre que o usuário abre o 
programa Google Chrome, em sua versão mais atual 
e configuração padrão, é chamada de 

a) Página de inicialização. 

b) Página inicial (Home Page). 

c) Página principal. 

d) Página central. 

e) Página de configuração. 

 

13. Em relação as características e ao modo de 
operação de um worm, considere as afirmativas 
abaixo: 

1. Um worm é capaz de replicar-se e distribuir cópias 
de si mesmo em uma rede de computadores de 
modo alheio a vontade e ao conhecimento dos 
usuários dos computadores infectados. 

2. Um worm é capaz de entrar em um computador 
fazendo- se passar por um programa 
aparentemente legitimo. 

3. Um worm é capaz de destruir o disco rígido do 
computador infectado oxidando a trilha zero do 
disco. 

Está(ão) correta(s) apenas: 

a) 1 e 2. 

b) 1. 

c) 2 e 3. 

d) 2. 

e) 3. 
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14. Na ferramenta Microsoft Office Excel, 
configuração padrão, foi digitada a seguinte fórmula 
na célula A1 

=TRUNCAR(4,656; 2) 

Pode-se afirmar que o resultado será: 

a) 4. 

b) 4,6. 

c) 4,65. 

d) 4,66. 

e) 9,312. 

 

15. Para a criação de arquivos e pastas no Windows 
10, configuração padrão em português, deverão ser 
seguidas algumas regras, dentre elas, considerar 
que 

a) o nome ou extensão de arquivo poderá conter 
elementos como & / : $ ? “, entre outros. 

b) os termos COM5 e LPT2 podem ser utilizados 
normalmente em nomes de arquivos ou pastas. 

c) arquivos e pastas no Windows podem conter no 
máximo 128 caracteres. 

d) o limite de caracteres para um arquivo ou pasta 
inclui o caminho de endereço, o nome e a extensão. 

e) arquivos no Windows não pode conter os 
caracteres / : * ?, mas o nome do seu caminho pode 
incluí-los. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

16. Guilherme afirmou: “Todos as questões deste 
simulado são difíceis”.    

Sabe-se que a afirmativa de Guilherme é falsa. Assim, 
é correto concluir que 

a) alguma questão deste simulado não é difícil. 

b) todas as questões do simulado não são difíceis. 

c) duas questões do simulado não são difíceis. 

d) nenhuma questão do simulado é difícil. 

e) pelo menos uma questão deste simulado é de 
Raciocínio Lógico. 

 

 

 

17. Assinale a alternativa que indica uma correta 
negação da proposição “Nenhum número natural é 
primo e é par”.  

a) Existe um número natural primo que é par.  

b) Todo número natural não é primo e não é par.  

c) Existe um número natural que é primo ou é par.  

d) Nenhum número natural é par ou não é primo.  

e) Existe um número natural ímpar que não é primo 
ou não é par. 

 

18. A afirmação logicamente equivalente à sentença: 
“Se o número 5 ou 8 for sorteado, então eu serei 
rico e famoso” é: 

a) Se eu não for rico ou famoso, então os números 5 e 
8 não serão sorteados. 

b) Se eu não for rico e famoso, então os números 5 e 
8 não serão sorteados. 

c) Se o número 5 ou 8 não for sorteado, então eu não 
serei rico e famoso. 

d) Se o número 5 ou 8 não for sorteado, então eu não 
serei rico ou não serei famoso. 

e) Se eu não for rico ou famoso, então ou o número 5 
ou o número 8 não será sorteado. 

 

19. A negação lógica da afirmação “Se resolvo 
questões, então não erro na prova” é equivalente a 

a) Se erro na prova, então não resolvo questões. 

b) Não resolvo questões ou não erro na prova. 

c) Se não resolvo questões, então erro na prova. 

d) Não erro na prova e não resolvo questões. 

e) Resolvo questões e erro na prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
1º Simulado – AGEPEN RR – 11/07/2020 

 

 

20. Guilherme precisa subir algumas aulas pendentes 
no sistema do Estratégia em 4 dias. No primeiro dia, 
ele subiu 3/8 das aulas pendentes. No segundo dia, 
ele subiu 1/3 da quantidade que havia subido no 
primeiro dia. No terceiro e quarto dias, Guilherme 
termina seu serviço e verifica que no terceiro dia 
subiu o dobro de aulas que subiu no quarto dia. 
Dessa forma, a fração de toda a quantidade de aulas 
que Guilherme subiu no terceiro dia é igual a: 

a) 5/16. 

b) 1/6. 

c) 1/4. 

d) 1/3. 

e) 2/5. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Herbert Almeida 

21. Acerca dos atos administrativos e seus atributos, 
assinale a alternativa correta: 

a) todos os atos administrativos possuem os 
atributos da presunção de legitimidade, 
imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. 

b) pelo atributo da presunção de legitimidade, os atos 
administrativos possuem presunção absoluta de 
que foram emitidos dentro dos moldes legais. 

c) a imperatividade é o atributo segundo o qual os 
atos administrativos impõem obrigações a 
terceiros, independentemente de sua concordância. 

d) a autoexecutoriedade permite o uso da força e 
afasta a apreciação judicial dos atos 
administrativos. 

e) o ato administrativo é sempre autoexecutório, 
independentemente de previsão expressa em lei. 

 

22. A responsabilidade civil do Estado obedece ao 
art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, 
segundo o qual é correto afirmar que 

a) os agentes públicos respondem objetivamente 
pelos danos causados a terceiros no exercício de 
suas funções. 

b)  a responsabilidade estatal é sempre subjetiva, 
assim como a de seus agentes. 

 

 

 

c) a responsabilidade subjetiva do Estado independe 
da comprovação de dolo ou culpa na conduta dos 
agentes estatais. 

d) o Estado responde objetivamente pelos danos que 
seus agentes causarem a terceiros, e os agentes 
respondem subjetivamente em ação de regresso 
apresentada pelo Estado. 

e) a responsabilidade civil objetiva depende da 
demonstração da ocorrência de dano, da conduta 
culposa ou dolosa do agente e do nexo de 
causalidade. 

 

23. Segundo as disposições constitucionais acerca 
dos agentes públicos e das regras para acesso aos 
cargos públicos, é correto afirmar que 

a) os servidores públicos civis não podem participar 
de associações sindicais. 

b) a greve dos servidores públicos é vedada pelo 
ordenamento, sendo ilegais as paralisações do 
serviço público. 

c) os cargos efetivos são preenchidos por servidores 
de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei. 

d) o concurso público pode ser de provas ou de 
títulos, com prazo de validade de dois anos, 
prorrogáveis. 

e) durante o prazo de validade do concurso, que pode 
ser de até dois anos, prorrogáveis por igual período, 
o candidato aprovado tem prioridade de 
convocação sobre novos concursados. 

 

24. Em relação ao poder hierárquico da 
Administração Pública, assinale a alternativa 
correta: 

a) as relações hierárquicas independem da existência 
de subordinação. 

b) a edição de atos normativos internos para ordenar 
a atuação dos subordinados é uma decorrência do 
poder hierárquico. 

c) pelo poder hierárquico, a Administração Pública 
pode condicionar e restringir direitos individuais da 
coletividade. 

d) o poder hierárquico não autoriza a revisão da 
atuação dos agentes públicos. 

e) as infrações funcionais internas dos servidores 
decorrem de forma direta e imediata do poder 
hierárquico. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Ricardo Vale 

25. De acordo com o disposto na Constituição 
Federal de 1988, é possível afirmar que: 

a) O Poder Público também se submete ao princípio 
da legalidade, podendo fazer tudo o que a lei não 
proíbe. 

b) A lei penal não retroagirá para beneficiar o réu. 

c) O racismo é crime inafiançável, mas não 
imprescritível. 

d) A pena de morte é completamente vedada no 
Brasil. 

e) Em caso de flagrante delito, pode-se invadir o 
domicílio a qualquer hora do dia ou da noite. 

 

26.  Assinale a alternativa que contém uma afirmação 
verdadeira sobre as disposições constitucionais 
relativas à segurança pública: 

a) As guardas municipais são órgãos de segurança 
pública instituídas pelos municípios. 

b) A polícia penal é vinculada à polícia militar do 
estado correspondente. 

c) A polícia federal realiza a função de polícia 
administrativa da União. 

d) As polícias civis são responsáveis pela função de 
polícia judiciária dos estados. 

e) As polícias militares são responsáveis pela 
apuração de infrações penais nos estados.  

 

27. São atribuições delegáveis do Presidente da 
República, de acordo com a CF/88: 

a) A extinção de órgãos públicos, quando não 
implicar aumento de despesas. 

b) Iniciar o processo legislativo, nas hipóteses 
previstas na Constituição. 

c) Celebrar tratados internacionais. 

d) Nomear os Ministros do STF. 

e) A extinção, mediante decreto, de cargos públicos 
vagos. 

 

 

 

 

28. Considerando as regras relacionadas aos direitos 
políticos presentes na CF/88, aponte a afirmação 
correta: 

a) Os analfabetos não podem votar nem ser votados. 

b) Os conscritos deverão afastar-se de atividade, caso 
sejam eleitos para exercer algum mandato eletivo 
na Federação. 

c) O Presidente da República não poderá concorrer a 
outros cargos até o final de seu mandato. 

d) O filho de um deputado estadual poderá se 
candidatar a qualquer cargo eletivo dentro do 
território de jurisdição do titular. 

e) O militar que contar mais de dez anos de carreira é 
inelegível. 

 
 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

29. Em relação ao concurso de pessoas, segundo as 
disposições previstas no Código Penal, é correto 
afirmar que: 

a) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
salvo disposição expressa em contrário, não são 
puníveis, se o crime não chega a ser consumado. 

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

c) se algum dos concorrentes quis participar de crime 
menos grave, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 
1/2. 

d) quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, mesmo 
querendo participar de crime menos grave. 

e) as circunstâncias e as condições de caráter pessoal 
nunca se comunicam. 
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30. Considerando as afirmativas abaixo, assinale a 
alternativa correta: 

a) em se tratando de difamação, a exceção da verdade 
somente se admite se o ofendido é funcionário 
público e a ofensa é relativa ao exercício de suas 
funções. 

b)  é punível a injúria contra os mortos. 

c) A calúnia e a difamação atingem a honra subjetiva 
do indivíduo, enquanto a injúria atinge a honra 
objetiva do indivíduo. 

d) ofender alguém em sua dignidade ou o decoro é 
crime de difamação. 

e) A calúnia, a difamação e a injúria são crimes 
próprios e materiais. 

 

31. Quanto aos crimes contra o patrimônio, marque a 
assertiva correta: 

a) O furto praticado por um irmão em desfavor do 
outro deve ser considerado isento de pena. 

b)  o crime de furto é qualificado se praticado 
durante o repouso noturno. 

c) O crime de furto é caracterizado quando o agente 
realiza a subtração, para si ou para terceiros, de 
coisa alheia móvel com o emprego de violência ou 
grave ameaça à pessoa. 

d) O furto é crime instantâneo e habitual. 

e) no crime de furto, equipara-se à coisa móvel a 
energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor 
econômico. 

 

32. A respeito dos crimes hediondos, assinale a 
alternativa correta com base na legislação de 
regência. 

a) os crimes hediondos são afiançáveis. 

b)  A prisão temporária requerida pela autoridade 
policial durante a investigação de tráfico de drogas 
pode ser decretada por até 10 dias, prorrogáveis 
por igual período. 

c) é possível a concessão de anistia, graça ou indulto 
àqueles que tenham praticado crimes hediondos. 

d) nos crimes hediondos, a prisão temporária terá o 
prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por 30 
(trinta) dias diante de extrema e comprovada 
necessidade. 

 

e) é considerado hediondo o crime de favorecimento 
da prostituição ou de outra forma de exploração 
sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. 

 

33. De acordo com a Lei nº 9455, de 07/04/97, que 
define os crimes de tortura, marque a alternativa 
que corresponda a aumento de pena: 

a) ser cometida em razão de discriminação racial ou 
religiosa. 

b)  ser cometida para provocar ação ou omissão de 
natureza criminosa. 

c) ser cometida por agente público. 

d) ser cometida para obter confissão da vítima. 

e) ser cometida para constranger alguém mediante 
emprego de violência ou grave ameaça. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira 

34. Sobre o prazo para o encerramento do inquérito 
policial, é correto afirmar que ele será de: 

a) 15 dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente. 

b) 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, 
contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em 
que for expedida a ordem de prisão, ou no prazo de 
30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou 
sem ela. 

c) 20 dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente. 

d) 15 dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente. 

e) 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, 
contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em 
que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 
30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou 
sem ela. 
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35. Independentemente da natureza do crime, a ação 
penal será 

a) pública incondicionada, se o crime for praticado 
em detrimento de patrimônio ou interesse da 
União, Estado e Município. 

b) pública condicionada à representação, se o crime 
for praticado em detrimento de patrimônio ou 
interesse da União, Estado e Município. 

c) pública incondicionada, se o crime for praticado 
em detrimento de patrimônio de uma sociedade 
anônima. 

d) privada subsidiária da pública, se o crime for 
praticado em detrimento de patrimônio de uma 
autarquia federal. 

e) pública condicionada, se o crime for praticado em 
detrimento de patrimônio de uma autarquia 
federal. 

 

36. Sobre o exame do corpo de delito, o Código de 
Processo Penal dispõe que, para representar as 
lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando 
possível, juntarão ao laudo de exame 

a) declarações dos familiares da vítima, devidamente 
assinadas. 

b) provas de que não houve alteração do estado das 
coisas até sua chegada. 

c) declarações das testemunhas que presenciaram o 
fato. 

d) material suficiente para a eventualidade de nova 
perícia. 

e) provas fotográficas, esquemas ou desenhos, 
devidamente rubricados. 

 

37. No tocante ao rito do procedimento comum 
ordinário, se após o oferecimento da resposta 
escrita à acusação, for constatado que o fato é 
atípico, o art. 397 do CPP indica que o juiz deverá 

a) decretar a extinção da punibilidade do acusado. 

b) absolver sumariamente o acusado. 

c) rejeitar a denúncia. 

d) designar a audiência de instrução e julgamento. 

e) designar a audiência preliminar. 

 

 

38. Segundo o Código de Processo Penal, caberá 
recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou 
sentença que 

a) converter a pena de detenção em multa. 

b) receber a denúncia ou a queixa. 

c) não receber a denúncia ou a queixa. 

d) julgar procedente a exceção de suspeição. 

e) decretar a revelia do acusado. 

 
 

LEGISLAÇÃO PENAL 
Paulo Guimarães 

39. De acordo com a Lei Antidrogas (Lei n. 
11.343/2006): 

I - o perito que subscrever o laudo de constatação da 
natureza e quantidade da droga, para efeito da 
lavratura do auto de prisão em flagrante e 
estabelecimento da materialidade do delito, ficará 
impedido de participar da elaboração do laudo 
definitivo. 

II - ocorrendo prisão em flagrante, a destruição das 
drogas será executada pela autoridade sanitária no 
prazo de 15 (quinze) dias na presença do delegado 
de polícia competente. 

III- é isento de pena o agente que, em razão da 
dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso 
fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da 
ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a 
infração penal praticada, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento. 

Assinale a alternativa correta: 

a) apenas I está correta. 

b) apenas II está correta. 

c) apenas III está correta. 

d) I e II estão incorretas. 

e) II e III estão corretas. 
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40. De acordo com a Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 
8.072/1990) assinale a alternativa correta: 

a) É admitido o indulto ao condenado por crime de 
natureza hedionda. 

b) O crime de extorsão mediante sequestro é 
equiparado a hediondo.  

c) A progressão de regime, no caso dos condenados 
por crimes hediondos, dar-se-á após o 
cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, se o 
apenado for primário. 

d) O sistema adotado pela legislação brasileira para 
rotular uma conduta como hediondo é o sistema 
misto.  

e) Embora tortura, tráfico de drogas e terrorismo não 
sejam crimes hediondos, também são insuscetíveis 
de fiança, anistia, graça e indulto. 

 

41. É correto afirmar a respeito do crime de disparo 
de arma de fogo, previsto na Lei n. 10.826/2003 
(Estatuto do Desarmamento), que  

a) se trata de crime comum, de perigo abstrato e que 
não admite a suspensão condicional do processo.  

b) é inafiançável, de perigo concreto e que admite a 
suspensão condicional do processo.  

c) não admite a suspensão condicional do processo, é 
afiançável e trata-se de crime de mão-própria.  

d) é inafiançável, de perigo abstrato e que não admite 
a suspensão condicional do processo.  

e) se trata de crime próprio, afiançável e que admite 
a suspensão condicional do processo. 

 

42. À luz da Lei n. 7.210/1984, que disciplina a 
execução penal, assinale a alternativa correta.  

a) Em relação ao trabalho interno, a jornada não será 
inferior a 4 (quatro) nem superior a 8 (oito) horas 
semanais. 

b) São recompensas regidas pela Lei de Execução 
Penal a concessão de regalias e o elogio. 

c) Considera-se egresso, para os fins da Lei de 
Execução Penal, o liberado definitivo, pelo prazo de 
6 (seis) meses, a contar da saída do 
estabelecimento. 

 

 

d) Ao egresso poderá ser concedida assistência que 
consiste em alojamento e alimentação, em 
estabelecimento adequado e pelo prazo de 3 dias. 

e) No trabalho externo, o número máximo de presos 
será de 15% (quinze por cento) do total de 
empregados na obra. 

 

43. Assinale a alternativa correta acerca da Lei n. 
8.137/1990, que trata dos crimes contra a ordem 
tributária. 

a) A exposição à venda de mercadoria em condições 
impróprias é considerada crime contra as relações 
de consumo por meio da Lei n° 8.137/1990, ainda 
quando praticada culposamente. 

b) Não há previsão expressa de crime culposo na Lei 
8.137/1990, a qual define crimes contra a ordem 
tributária, econômica e contra as relações de 
consumo. 

c) A lei estabelece, com relação ao sistema de vendas 
ao consumidor em que o preço do produto seja 
sugerido pelo fabricante, que, se este praticar crime 
contra as relações de consumo, responderá por esse 
ato também o distribuidor ou o revendedor. 

d) Praticará crime contra a ordem tributária o 
gerente de empresa que elevar o valor de venda a 
prazo de determinados bens mediante cobrança de 
comissão considerada ilegal. 

e) O crime de expor à venda mercadorias impróprias 
para o consumo (Lei n. 8.137/1990), mesmo tendo 
sido preservados vestígios do delito, não exige, para 
a sua comprovação, a realização de perícia, segundo 
o Superior Tribunal de Justiça. 

 

44. Constranger alguém com emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental, em razão de discriminação racial constitui: 

a) crime de racismo. 

b) crime de tortura.  

c) crime de discriminação.  

d) crime de lesões corporais.  

e) crime contra a liberdade individual.  
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ECA, ESTATUTO DO IDOSO E DIREITOS 

HUMANOS 
Ricardo Torques 

 

45. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 (DUDH) é um marco na história dos direitos 
humanos, servindo de inspiração para as 
constituições de muitos Estados e democracias. 
Sobre os direitos previstos na DUDH, é correto 
afirmar que: 

a) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante, salvo quando prisioneiro de guerra. 

b) Todo ser humano tem o direito de ser, em seu 
Estado de origem, reconhecido como pessoa 
perante a lei. 

c) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 
qualquer distinção, a igual proteção da lei. Ademais, 
todos têm direito a igual proteção contra qualquer 
discriminação que viole a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

d) A DUDH resguarda o direito de asilo em outros 
países, inclusive quando o sujeito for vítima de 
perseguição legitimamente motivada por crimes de 
direito comum. 

e) A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
volta-se exclusivamente aos direitos do indivíduo, 
sem abranger os deveres que este possa ter junto à 
comunidade em que está inserido. 

 

46. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 (DUDH) foi elaborada por representantes de 
diversas origens jurídicas e culturais de todas as 
regiões do mundo. Sobre a Declaração, assinale a 
alternativa correta. 

a) A maternidade e a infância têm direito a cuidados 
e assistência em igualdade com os demais direitos 
previstos na Declaração. 

b) Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do 
matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 

c) Todo ser humano tem direito à instrução e esta 
será gratuita em todos os graus. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, assim como a 
instrução superior, e ambas serão baseadas no 
mérito. 

 

d) Os pais poderão manifestar-se sobre a escolha do 
gênero de instrução que será ministrada a seus 
filhos, mas esta será determinada pelas diretrizes 
de ensino de cada Estado. 

e) A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos 
e pelas liberdades fundamentais. No entanto, a 
instrução não se relaciona em nada com a 
manutenção da paz. 

 

47. O Decreto nº 7.037/2009 aprova o Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e prevê 
que: 

a) Embora o Decreto estabeleça um programa 
nacional, estabelece que os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e os órgãos do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério 
Público, serão convidados a aderir ao PNDH-3. 

b) O Programa Nacional de Direitos Humanos 
apresenta-se organizado em diretrizes e objetivos 
estratégicos, sem a previsão de ações 
programáticas. 

c) O PNDH-3 será implementado de acordo com sete 
eixos orientadores e vinte e oito diretrizes. 

d) O Eixo Orientador I do PNDH-3, que trata sobre a 
interação democrática entre Estado e sociedade 
civil, apresenta quatro diretrizes, a exemplo do 
fortalecimento dos direitos humanos como 
instrumento transversal das políticas públicas e de 
interação democrática. 

e) O Eixo Orientador II do PNDH-3, ao tratar sobre 
desenvolvimento e direitos humanos, apresenta 
duas diretrizes, a exemplo da valorização da pessoa 
humana como sujeito central do processo de 
desenvolvimento. 
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48. O Estatuto da Criança e do Adolescente destaca-
se pela presença da doutrina da proteção integral 
que se manifesta, por exemplo, por uma série de 
garantias de prioridade. Nos termos do ECA, 
assinale a alternativa que não apresenta uma 
garantia de prioridade das crianças e adolescentes: 

a) primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias. 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos 
ou de relevância pública. 

c) preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas. 

 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

e) viabilização de formas de participação, ocupação e 
convívio com indivíduos das demais gerações. 

 

49. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) é 
destinado a regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a sessenta 
anos. Com base nesse diploma legal, assinale a 
alternativa correta quanto à garantia de prioridade: 

a) o idoso faz jus a atendimento preferencial 
imediato e individualizado apenas junto aos órgãos 
públicos. 

b) é garantida preferência na formulação e na 
execução de políticas sociais públicas específicas, 
mas é vedada a destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao 
idoso. 

c) ao idoso é garantido acesso à rede de serviços de 
saúde e de assistência social locais, além da 
prioridade no recebimento da restituição do 
imposto de renda. 

d) deve-se viabilizar formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio do idoso 
especificamente com os demais de sua geração. 

e) ao idoso deve ser priorizado, sem qualquer 
ressalva, o atendimento por sua própria família em 
detrimento do atendimento asilar. 

 

 

 

50. Em relação ao direito à liberdade e ao respeito, 
ambos previstos no Estatuto do Idoso, pode-se 
afirmar que: 

a) o direito à liberdade compreende a faculdade de ir, 
vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitárias, sem qualquer restrição. 

b) o direito à liberdade abrange a liberdade de 
opinião e expressão, mas não a prática de esportes 
e de diversões. 

c) a faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação 
vincula-se ao direito ao respeito. 

d) o direito ao respeito manifesta-se de diversas 
formas, dentre elas a preservação dos espaços e dos 
objetos pessoais do idoso. 

e) o direito ao respeito abrange apenas a 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral do idoso. 
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Preencha o Gabarito 
 

https://bit.ly/Simulado-AGEPEN-RR-11-07-20 
 

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! 
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