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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-02-08-20 

 

 

B 
           

                                                             
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/Simulado-Agepen-RR-02-08-20


4 
2º Simulado – AGEPEN RR – 02/08/2020 

 

 
PORTUGUÊS 

Carlos Roberto 

Qual o impacto da pandemia nos índices de 
criminalidade? 

Estêvão Bertoni - 14 de abr de 2020 (atualizado 
14/04/2020 às 20h51) 

Ausência de pessoas circulando nas ruas e 
confinamento em casa alteram números de 
roubos, furtos e casos de violência doméstica em 
São Paulo e Rio de Janeiro 

 

Desde que as primeiras medidas de isolamento 
social foram adotadas no Brasil, em meados de março, 
para tentar conter o avanço do novo coronavírus, o 
presidente Jair Bolsonaro vem alegando que as restrições 
poderão levar ao aumento da violência. “O povo passando 
necessidade grave, nós podemos ter saque, invasão de 
supermercado, algumas regiões do país sem lei”, afirmou 
em 30 de março. 

O setor de inteligência do governo chegou a 
traçar alguns cenários de descontrole social, com a 
ocorrência de ondas de saques até em hospitais. Parte dos 
militares que integram o governo passou a usar o 
argumento para endossar o discurso do presidente e 
defender o chamado isolamento vertical, em que apenas os 
grupos de risco, como idosos e pessoas com doenças 
crônicas, ficam isolados. Não há, porém, comprovação 
científica de que essa estratégia funcione. 

Dados preliminares de capitais como São Paulo e 
Rio de Janeiro mostram que houve redução nos chamados 
crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos. 
Segundo um levantamento feito pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, essa tendência também foi observada nos Estados 
Unidos e em países da Europa. 

Ao mesmo tempo, o número de homicídios ficou 
estável e até aumentou nas duas cidades. No Rio, o fato 
pode estar ligado à guerra entre quadrilhas rivais, segundo 
o jornal O Globo. Não se sabe a causa do aumento das 
mortes em São Paulo. Especialistas em segurança pública 
alertam que é difícil explicar o fenômeno sem conhecer a 
natureza desses crimes, que podem estar ligados ao tráfico 
de drogas, disputas territoriais ou mesmo ao aumento das 
tensões domésticas. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/14/Qual-o-
impacto-da-pandemia-nos-%C3%ADndices-de-criminalidade 

 

01. A função desse tipo de texto é:  

a) argumentar por maior segurança pública.  

b) promover divulgação de dados.  

 

c) instruir para que um trabalho seja realizado.  

d) noticiar trazendo informações relevantes sobre o 
assunto.  

e) falar sobre o assunto de maneira literária.  

 

02. As duas primeiras vírgulas do texto foram usadas 
com o intuito de:  

a) isolar oração temporal e, em seguida, um adjunto 
adverbial.  

b) separar duas orações.  

c) antecipar dois adjuntos adverbiais.  

d) separar uma oração de um adjunto antecipado.  

e) desfocar a atenção do que virá na sequência.  

 

03. As aspas em “O povo passando necessidade grave 
(...) algumas regiões do país sem lei”, no primeiro 
parágrafo, foram usadas para marcar a fala do 
presidente. Assinale a opção que não condiz com o 
uso das aspas na língua portuguesa.  

a) As aspas têm como função destacar uma parte do 
texto. 

b) São usadas para representar nomes de livros ou 
legendas. 

c) São usadas para assinalar estrangeirismos, 
neologismos, gírias, expressões populares, ironia. 

d) São usadas para realçar uma palavra ou expressão. 

e) São usadas para marcar palavras reduzidas ou 
siglas.  

 

04. Releia o trecho:  

"O setor de inteligência do governo chegou a traçar 
alguns cenários de descontrole social, com a 
ocorrência de ondas de saques até em hospitais". 

A preposição "até" foi usada indicando que: 

a) os hospitais nunca sofreram ataques. 

b) os hospitais sofrem ataques diferenciados.  

c) é surpreendente os hospitais também sofrerem 
ataques.  

d) esperavam-se ataques aos hospitais.  

e) os hospitais não têm segurança.  
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05. Releia o trecho do segundo parágrafo:  

"Parte dos militares que integram o governo passou a 
usar o argumento para endossar o discurso do 
presidente e defender o chamado isolamento 
vertical" 

O "que" funciona como:  

a) conjunção integrante.  

b) conjunção explicativa.  

c) conjunção expletiva.  

d) pronome relativo.  

e) pronome interrogarivo.  

 

06. Analise as afirmativas a seguir. 

I. No trecho "Parte dos militares que integram o 
governo passou a usar o argumento", o verbo 
"passar" poderia estar no plural.  

II. As palavras "cenários", "estável" e "homicídios", 
retiradas do texto, são acentuadas em decorrência 
da mesma regra gramatical.  

III. No trecho "Dados preliminares de capitais como 
São Paulo e Rio de Janeiro mostram que houve 
redução nos chamados crimes contra o patrimônio, 
como roubos e furtos.", entre "São Paulo e Rio de 
Janeiro" e "mostram", poderia ter sido incluída uma 
vírgula.  

Pode-se dizer que:  

a) apenas a I está correta.  

b) apenas I e II estão corretas.  

c) nenhuma está correta.  

d) apenas a III está correta.  

e) apenas a II está correta.  

 

07. Nos trechos a seguir, retirados do texto e 
alterados, só não há desvio gramatical em:  

a) Ao mesmo tempo, o numero de homicídios ficou 
estável, e até aumentou nas duas cidades. 

b) No Rio, o fato pode estar ligado à guerras entre 
quadrilhas rivais, segundo o jornal O Globo. 

c) Não se sabe, ainda, a causa do aumento das mortes 
em São Paulo. 

d) Especialistas em segurança pública alertam, que é 
difícil explicar o fenômeno sem conhecer a natureza  

 

   desses crimes, que podem ser ligados ao tráfico de 
drogas, disputas territoriais ou mesmo ao aumento 
das tensões domésticas. 

e) Segundo um levantamento feito pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, esta tendência também foi 
observada nos Estados Unidos e em países da 
Europa. 

 

Contos do isolamento 

PUBLISHNEWS, REDAÇÃO, 08/06/2020 

Planeta lança coleção de e-books reunindo contos 
de autores como Matheus Rocha, Bruno Fontes e 
Raquel Segal 

 

Apostando nos instant books, termo usado para 
definir obras que se caracterizam pela agilidade na 
produção, justamente por trazerem reflexões de episódios 
atuais ou da história recente, a Editora Planta lançou os 
primeiros títulos da coleção Pela janela de casa, que reúne 
contos de autores da casa exclusivamente no formato 
digital. Conhecidos em sua maioria por suas crônicas que 
abordam temas como amor-próprio, relacionamentos, 
solidão e saúde mental, os autores dedicam-se, na coleção, 
a textos ficcionais sobre o período de distanciamento 
social, que surgiram de suas observações, sensações e 
reflexões. Os títulos, que já estão disponíveis em todas as 
plataformas pelo valor de R$ 9,90, são: O cuidador de 
pássaros, de Matheus Rocha, Dono do tempo, de Bruno 
Fontes, e Pela janela, de Raquel Segal. Nomes como Paola 
Aleksandra, Daniel Bovolento, Victor Fernandes, Gisela 
Bacelar e Bruna Ceotto também farão parte da coleção. 

https://www.publishnews.com.br/materias/2
020/06/08/contos-do-isolamento 

 

08. No trecho, ”Conhecidos em sua maioria por suas 
crônicas que abordam temas como amor-próprio, 
relacionamentos, solidão e saúde mental, os autores 
dedicam-se, na coleção, a textos ficcionais sobre o 
período de distanciamento social, que surgiram de 
suas observações, sensações e reflexões", o verbo 
"abordar" pode ser substituído, sem prejuízo para o 
sentido do texto, pelos seguintes verbos, exceto: 

a) tratar 

b) versar 

c) discutir 

d) debater 

e) interpelar. 
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09. São parônimas as palavras:  

a) Absorver/absolver. 

b) Aferir/auferir. 

c) Cavaleiro/cavalheiro. 

d) Acento/assento. 

e) Cumprimento/comprimento. 

 

10. Das frases a seguir, marque a que apresenta erro 
de regência.  

a) Comprei o material que precisava.  

b) O médico assiste o paciente durante o tratamento.  

c) Prefiro português a matemática.  

d) Joana namora João. 

e) Visando ao melhor negócio, assinei o contrato.  

 

 

INFORMÁTICA 
Diego Carvalho / Renato Costa 

 
11. Assinale a alternativa que apresenta 

respectivamente um protocolo para recebimento de 
e-mail, um protocolo da camada de rede, um 
protocolo de transferência de arquivos e o número 
da porta do protocolo responsável por atribuir 
endereços léxicos aos recursos da rede: 

a) SMTP, HTTPS, IP, 25 

b) POP3, TCP, DNS, 110 

c) IMAP, IP, FTP, 53. 

d) DHCP, DNS, HTTPS, 80 

e) HTTP, FTP, DHCP, 20 

 

12. Sobre conceitos de segurança da informação, 
assinale a alternativa incorreta: 

a) Autenticidade é a propriedade que trata da 
garantia de que um usuário é de fato quem alega 
ser. Em outras 

palavras, ela garante a identidade de quem está 
enviando uma determinada informação. 

b) A criptografia simétrica utiliza um algoritmo e 
uma única chave secreta para cifrar/decifrar que 
tem que ser mantida em segredo. 

 

c) Irretratabilidade é a propriedade que trata da 
capacidade de garantir que o emissor da mensagem 
ou participante de um processo não negue 
posteriormente a sua autoria. 

d) Certificado Digital é um documento eletrônico 
assinado digitalmente por uma terceira parte 
confiável – chamada Autoridade Certificadora – e 
que cumpre a função de associar uma entidade a 
um par de chaves criptográficas com o intuito de 
tornar as comunicações mais confiáveis e auferindo 
maior confiabilidade na autenticidade. 

e) A assinatura digital é capaz de garantir a 
integridade, autenticidade, confidencialidade e não-
repúdio. 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta um software 
malicioso que torna a inacessíveis os dados 
armazenados em um equipamento, geralmente 
utilizando criptografia, e que exige pagamento de 
um resgate para restabelecer o acesso ao usuário: 

a) Worm 

b) Ransomware 

c) Trojan 

d) Hijacker 

e) Rootkit 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta um 
dispositivo de entrada, um dispositivo de saída e 
um dispositivo de entrada e saída respectivamente: 

a) Teclado, Monitor e Pendrive. 

b) Monitor, Caixa de Som e Modem. 

c) Microfone, Mouse e Teclado. 

d) Webcam, Scanner e Monitor. 

e) Teclado, Pendrive e Modem. 

 

15. Sobre o Windows 10, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) Desfragmentador de Disco, Agendador de Tarefas 
e Windows Defender Firewall são ferramentas 
administrativas. 

b) FAT16, FAT32 e NTFS são possíveis sistemas de 
arquivos desse sistema operacional. 

c) O atalho CTRL + ESC aciona o Menu Iniciar. 



7 
2º Simulado – AGEPEN RR – 02/08/2020 

 

 

d) Wordpad, Paint e Bloco de Notas são programas 
acessórios contidos no Windows. 

e) O atalho DELETE exclui um item selecionado de 
forma definitiva. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

16. Sérgio Mendes decidiu passar um fim de semana 
no Rio de Janeiro e verificou que a distância de sua 
cidade Juiz de Fora até a Cidade Maravilhosa era de 
apenas 185 quilômetros. Antes de começar a sua 
viagem de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, Sérgio 
verificou que seu tanque estava completamente 
vazio e parou para abastecer seu carro no Posto 
Estratégico, vizinho à sua casa.  A bomba de 
combustível forneceu 25 litros em 2 minutos e 20 
segundos, com um fluxo de combustível constante. 
Então, houve um problema nessa bomba e o 
frentista pediu para Sérgio continuar abastecendo 
em outra bomba, mais adiante. A segunda bomba 
forneceu 26 litros em 2 minutos e 40 segundos, 
também com fluxo constante. O fluxo de 
combustível dessa 2ª bomba, em relação à 1ª, foi 

a) 9% menor. 

b) 5% menor. 

c) 2% maior. 

d) 4% maior. 

e) 10% maior. 

 

17. O combustível usado nos automóveis é uma 
mistura de álcool com gasolina pura. Em certo 
tanque há 1000 litros de combustível contendo 
13% de álcool. Para que o novo combustível passe a 
ter 25% de álcool, o número de litros de álcool que 
deve ser acrescentado é:  

a) 120  

b) 130  

c) 140  

d) 150  

e) 160 

 

18. Em um cofre há muitas moedas de R$ 1,00 e de 
R$ 0,50. Guilherme vai tirando, uma a uma, as 
moedas desse cofre. Das cinco primeiras moedas 
que ele tirou, três eram de R$ 1,00. Depois ele tirou  

 

   mais N moedas e, no total das moedas retiradas, 
mais de 90% eram de R$ 1,00. O valor mínimo de N 
é:  

a) 16 

b) 18  

c) 20  

d) 25  

e) 27 

 

19. Em um clube com 160 associados, três pessoas, A, 
B e C (não associados), manifestam seu interesse 
em participar da eleição para ser o presidente deste 
clube. Uma pesquisa realizada com todos os 160 
associados revelou que  

−  20 sócios não simpatizam com qualquer uma 
destas pessoas.  
−  20 sócios simpatizam apenas com a pessoa A.  
−  40 sócios simpatizam apenas com a pessoa B.  
−  30 sócios simpatizam apenas com a pessoa C.  
−  10 sócios simpatizam com as pessoas A, B e C. 
A quantidade de sócios que simpatizam com pelo 
menos duas destas pessoas é  

a) 20.  

b) 30.  

c) 40.  

d) 50.  

e) 60.  

 

20. Em uma grande empresa, 50% dos empregados 
são assinantes da revista X, 40% são assinantes da 
revista Y e 60% são assinantes da revista Z. Sabe-se 
que 20% dos empregados assinam as revistas X e Y, 
30% assinam as revistas X e Z, 20% assinam as 
revistas Y e Z e 10% não assinam nenhuma das 
revistas. Considerando que existam somente as 
revistas X, Y e Z, obtém-se que a porcentagem dos 
empregados que assinam mais que uma revista é 
igual a  

a) 80%.  

b) 40%.  

c) 60%.  

d) 50%.  

e) 70%.  
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
Fabiano Pereira 

21. Acerca da organização da Administração Pública, 
afirma-se corretamente que: 

a) as sociedades de economia mista possuem 
personalidade de direito público. 

b) as empresas públicas possuem personalidade de 
direito público. 

c) as autarquias pertencem à Administração direta e 
têm personalidade de direito público. 

d) as fundações públicas que têm sua criação 
autorizada por lei possuem personalidade jurídica 
de direito público.  

e) as agências reguladoras possuem personalidade de 
direito público. 

 

22. Julgue os itens a seguir sobre os princípios 
expressos e implícitos que regem a atuação da 
Administração Pública, e assinale a afirmativa 
correta.  

a) Quando da restrição de direitos individuais, o 
princípio da moralidade poderá se colocar em 
patamar mais alto em relação aos demais 
princípios, visando resguardar os tais direitos.  

b) Com o objetivo de resguardar o interesse público, 
o Administrador poderá, por meio do princípio da 
razoabilidade, afastar a aplicação do princípio da 
legalidade.  

c) A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

d) Em consonância com os princípios da eficiência e 
da moralidade, poderá o Tribunal de Contas exercer 
controle sobre a economicidade dos atos e 
contratos administrativos. 

e) Quando da anulação de um ato ilegal por parte da 
administração pública, não cabe ao administrado o 
direito de recorrer ao judiciário para discutir essa 
anulação.  

 

 

 

 

23. Devido à forte crise econômica provocada pelo 
novo corona vírus, o país começou a sofrer uma 
grande queda no número de empregos e, 
consequentemente, na renda dos brasileiros. 
Preocupado com isso, um deputado federal 
apresentou requerimento de convocação do 
ministro da Economia para que o mesmo 
esclarecesse quais eram as medidas que o 
ministério estava tomando para resolver, a curto-
médio prazo, o problema. O pedido foi aprovado 
pela maioria absoluta do plenário, sendo o ministro 
convocado.  

Nessa situação hipotética, a Câmara Legislativa 
exerceu o controle 

a) prévio. 

b) interno. 

c) parlamentar. 

d) judicial. 

e) administrativo. 

 

24. Assinale a afirmativa correta acerca dos atos 
administrativos.  

a) Diante de um ato administrativo eivado com vício 
de legalidade, o Poder Judiciário, no exercício de 
sua atividade jurisdicional, tem competência para 
revogar esse ato administrativo. 

b) O Poder Judiciário poderá anular um ato 
administrativo discricionário de outro Poder.  

c) A Administração Pública tem a obrigação de 
revogar os atos ilegais.  

d) Um ato discricionário, ao ser revogado, produz 
efeitos ex tunc.  

e) A Administração Pública tem a prerrogativa de 
anular os atos inconvenientes e inoportunos, bem 
como a de revogar os ilegais.  
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

25. A respeito da Constituição Federal e seus direitos 
e garantias fundamentais, assinale a opção 
INCORRETA. 

a) A escusa de consciência consiste em recusar-se, o 
indivíduo, a cumprir obrigação legal a todos 
imposta por motivo de crença religiosa ou 
convicção filosófica ou política. 

b) A liberdade de expressão de atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação é garantida 
pela Constituição Federal, ato este que independerá 
de censura ou licença. 

c) Em caso de desastre, poderá o indivíduo adentrar 
em domicílio particular, ainda que no período da 
noite. 

d) O sigilo das comunicações telefônicas poderá ser 
quebrado, através de decisão judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer, para fins de 
investigação criminal ou instrução processual 
penal. 

e) As reuniões em locais abertos ao público são 
permitidas, desde que pacificamente, sem armas, 
que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigida prévia anuência da autoridade competente. 

 

26. A respeito da Constituição Federal e seus direitos 
sociais, marque o item correto. 

É direito dos trabalhadores urbanos e rurais: 

a) A irredutibilidade do salário, ainda que disposto 
em convenção ou acordo coletivo. 

b) O décimo terceiro salário, calculado em 50% sobre 
o valor da remuneração  

c) A participação nos lucros, ou resultados, 
desvinculada da remuneração, direito esse não 
extensível aos trabalhadores domésticos. 

d) A proteção do salário na forma da lei, constituindo 
crime sua retenção dolosa ou culposa. 

e) O salário-família pago em razão do dependente do 
trabalhador de baixa e média renda nos termos da 
lei.      

 

 

 

 

27. De acordo com a Constituição Federal, são 
considerados brasileiros natos:  

a) Os portugueses com igualdade de direitos. 

b) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 
mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço 
da República Federativa do Brasil. 

c) Aqueles que, na forma da lei, adquiram a 
nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 
países de língua portuguesa apenas residência por 
um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

d) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, caso venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira. 

e) Os nascidos na República Federativa do Brasil, 
ainda que de pais estrangeiros, independentemente 
de estarem ou não a serviço de seu país. 

 

28. A respeito da segurança pública, é correto 
afirmar que: 

a) É de competência exclusiva da Polícia Federal, 
prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 
descaminho, crimes estes que exigem repressão 
uniforme. 

b) A segurança dos estabelecimentos penais será 
exercida pelas polícias penais, estas vinculadas ao 
órgão administrador do sistema penal da unidade 
federativa a que pertencem. 

c) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia 
de carreira, incumbem as funções de polícia 
judiciária da União e dos Estados. 

d) Os corpos de bombeiros militares exercem 
exclusivamente atividades de defesa civil, não 
podendo a lei ampliar o rol de suas atribuições. 

e) Cabe ao Presidente da República, através de 
decreto, disciplinar a organização e o 
funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública, de maneira a garantir a 
eficiência de suas atividades. 
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DIREITO PENAL 

Antônio Pequeno 

29. O agente que pratica o fato para salvar de perigo 
atual, que não provocou por sua vontade, nem 
podia de outro modo evitar, direito próprio ou 
alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 
razoável exigir-se, age amparado por qual causa 
excludente de ilicitude?  

a) Legítima defesa.  

b) Estado de necessidade.  

c) Estrito cumprimento de dever legal.  

d) Exercício regular de direito.  

e) Consentimento do ofendido. 

 

30. 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. 

 

31. De acordo com o art. n° 129 do Código Penal 
Brasileiro, assinale a alternativa correta.  

a) Perigo de vida não é considerado lesão corporal.  

b) Aborto é lesão corporal de natureza grave.  

c) Uma criança que sofreu lesão corporal que a 
incapacita para as ocupações habituais por 20 dias 
se enquadra nesse art. 129 do CPB.  

d) Incapacidade permanente para o trabalho é lesão 
grave.  

 

 

e) Considera-se lesão corporal seguida de morte 
quando o agente quis o resultado ou assumiu o 
risco de produzi-lo. 

 

32. Considerando o que dispõe o Código Penal, o 
crime de dano é qualificado se cometido  

a) durante o repouso noturno.  

b) mediante concurso de duas ou mais pessoas.  

c) com destreza.  

e) com escalada.  

e) por motivo egoístico. 

 

33. Está prevista como crime a conduta de 
“Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse 
privado perante a administração pública, valendo-
se da qualidade de funcionário.”. Diante do exposto, 
assinale a alternativa que apresenta o crime a que o 
funcionário público estará sujeito ao cometer tal 
conduta. 

a) Condescendência criminosa.  

b) Advocacia administrativa.  

c) Violência arbitrária.  

d) Prevaricação.  

e) Corrupção passiva. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Luciano Peixoto 

34. Marque a alternativa correta com fundamento 
nos dispositivos presentes no Código de Processo 
Penal referentes à cadeia de custódia. 

a) O início da cadeia de custódia dá-se com a chegada 
dos peritos no local de crime ou com procedimentos 
policiais ou periciais nos quais seja detectada a 
existência de vestígio.  

b) O agente público que reconhecer um elemento 
como de potencial interesse para a produção da 
prova pericial fica responsável por sua 
preservação.  
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c) A etapa de recebimento é o procedimento 
referente à guarda, em condições adequadas, do 
material a ser processado, guardado para realização 
de contraperícia, descartado ou transportado, com 
vinculação ao número do laudo correspondente. 

d) O procedimento por meio do qual cada vestígio 
coletado é embalado de forma individualizada, de 
acordo com suas características físicas, químicas e 
biológicas, para posterior análise, com anotação da 
data, hora e nome de quem realizou a coleta e o 
acondicionamento é denominado "etapa de coleta". 

e) O transporte é o ato de transferir o vestígio de um 
local para o outro, utilizando as condições 
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, 
entre outras), de modo a garantir a manutenção de 
suas características originais, prescindindo o 
controle de sua posse. 

 

35. O Habeas Corpus é o remédio constitucional a ser 
utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar na 
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na 
sua liberdade de ir e vir. Sobre o referido 
instrumento, assinale a alternativa incorreta. 

a) Será considerada coação ilegal a ordem de 
restrição da liberdade de ir e vir emanada por 
pessoa incompetente de fazê-la. 

b) O habeas corpus preventivo é utilizado para evitar 
ameaça de violência ou coação ilegal e, se 
concedido, dar-se-á ao paciente salvo-conduto 
assinado pelo juiz. 

c) Os juízes e os tribunais não têm competência para 
expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando 
no curso de processo verificarem que alguém sofre 
ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 

d) Não é obrigatória a assinatura de advogado na 
petição de habeas corpus, podendo ser impetrado 
por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, 
sem a necessidade de advogado, bem como o 
Ministério Público. 

e) Após o recebimento da petição de habeas corpus 
de paciente preso, o juiz, se julgar necessário, 
mandará que este Ihe seja imediatamente 
apresentado em dia e hora que designar. 

 

 

 

 

36. De acordo com o Código de Processo Penal 
Brasileiro, a respeito de competência, assinale a 
alternativa correta. 

a) No concurso entre a jurisdição comum e a militar, 
a conexão e continência importarão unidade de 
processo e julgamento. 

b) Se, duas ou mais infrações, houverem sido 
praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas 
reunidas, ou por várias pessoas em concurso, 
embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias 
pessoas, umas contra as outras, a competência será 
determinada pela continência. 

c) O sistema processual penal brasileiro adotou como 
regra a teoria da atividade para determinar a 
competência pelo lugar da infração, ou seja, a 
competência será do lugar em que ocorrer a 
execução da infração, independentemente do 
resultado. 

d) Não sendo conhecido o lugar da infração, se o réu 
não tiver residência certa ou for ignorado o seu 
paradeiro, a competência firmar-se-á pela 
prevenção. 

e) No caso exclusivo, de ação penal privada, o 
querelante poderá preferir o foro de domicílio ou 
da residência do réu como competente, ainda que 
conhecido o lugar da infração. 
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37. Policiais Civis investigaram durante 6 meses um 
grupo de indivíduos que realizavam diversos 
roubos de carga na RR-444, agindo de forma 
organizada. Durante a interceptação telefônica legal 
de um dos membros da organização criminosa, os 
policiais tiveram conhecimento que seria realizado 
um roubo na manhã do dia 01 de agosto de 2020. O 
delegado de polícia responsável pelas investigações 
preparou uma operação e no dia marcado colocou 
diversas viaturas próximas do local determinado. 
Após 3 horas em campana, os policiais perceberam 
a aproximação de um veiculo suspeito e no 
momento que os autores pararam o carro na frente 
de um caminhão e desceram com armas de fogo 
empunhadas, anunciando o roubo, realizaram a 
prisão em flagrante delito. O delegado de polícia 
lavrou o auto de prisão em flagrante delito e 
representou pela conversão do flagrante em prisão 
preventiva. A prisão em flagrante realizada no caso 
hipotético é doutrinariamente denominada 

a) Flagrante impróprio 

b) Flagrante prorrogado 

c) Flagrante esperado 

d) Flagrante ficto 

e) Flagrante provocado 

 

38. Sobre a instauração do inquérito policial é 
correto afirmar que: 

a) Nos crimes de ação pública o inquérito policial 
será iniciado de ofício, mediante requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 

b) Nos crimes de ação privada o inquérito policial 
será iniciado de ofício, mediante requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 

c) Nos crimes de ação pública condicionada o 
inquérito policial será iniciado independentemente 
de representação, que deverá ser oferecida em até 6 
meses da data do fato. 

d) Nos crimes de ação pública o inquérito policial só 
poderá ser iniciado de ofício, mediante requisição 
da autoridade judiciária ou do Ministério Público. 

 

 

e) Nos crimes de ação privada o inquérito policial 
somente será iniciado de ofício, ou a requerimento 
do ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo. 

 

 

LEGISLAÇÃO PENAL 
Paulo Guimarães 

39. De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto 
afirmar:  

a) A monitoração eletrônica somente poderá ser 
revogada se o acusado ou condenado praticar falta 
grave. 

b) O condenado deverá ter cuidado com o 
equipamento eletrônico de monitoração, que 
poderá ser removido no interior da residência em 
que for cumprida prisão domiciliar. 

c) A violação dos deveres decorrentes da 
monitoração eletrônica acarretará, 
obrigatoriamente, a regressão de regime do 
apenado. 

d) O estabelecimento de monitoração eletrônica será 
exclusivo para determinação do cumprimento da 
pena em regime aberto. 

e) A fiscalização da saída temporária no regime 
semiaberto poderá ser definida por meio da 
monitoração eletrônica.  

 

40. De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a 
alternativa que indica corretamente qual o tipo 
normativo que poderá estabelecer normas 
complementares para o cumprimento da pena 
privativa de liberdade em regime aberto.  

a) Legislação local. 

b) Legislação federal. 

c) Legislação nacional. 

d) Legislação transnacional.  

e) Legislação internacional. 
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41. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso 
permitido e de emissão do Certificado de Registro 
de Arma de Fogo, o interessado deverá cumprir 
determinados requisitos estabelecidos pelo Decreto 
n. 9.847/2019. Cumpridos tais requisitos, a 
autorização para a aquisição da arma de fogo em 
nome do interessado, contado da data do protocolo 
da solicitação, será expedida no prazo de até: 

a) 15 (quinze) dias. 

b) 60 (sessenta) dias. 

c) 45 (quarenta e cinco) dias.  

d) 30 (trinta) dias. 

e) 90 (noventa) dias. 

 

42. Com relação às disposições da Lei n. 
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), acerca 
do porte de arma de foto, assinale a alternativa 
correta. 

a) É proibida a cobrança de taxas para os serviços 
relativos ao registro e renovação do registro de 
arma de fogo, sendo permitida a cobrança para a 
expedição de segunda via de registro. 

b) A autorização para o porte de arma de fogo de uso 
permitido, em todo o território nacional, é de 
competência das guardas municipais. 

c) As armas de fogo utilizadas em entidades 
desportivas legalmente constituídas devem 
obedecer às condições de uso e de armazenagem 
estabelecidas pelo órgão competente, respondendo 
o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela 
sua guarda na forma do regulamento da Lei n. 
10.826/2003. 

d) Compete às guardas municipais a autorização do 
porte de arma para os responsáveis pela segurança 
de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no 
Brasil. 

e) As armas de fogo utilizadas pelos empregados das 
empresas de segurança privada e de transporte de 
valores, constituídas na forma da lei, serão de 
propriedade, responsabilidade e guarda das 
respectivas empresas, somente podendo ser 
utilizadas quando em serviço, devendo essas 
observar as condições de uso e de armazenagem 
estabelecidas pelo órgão competente, o certificado 
de registro e a autorização de porte expedido pela  

 

  Polícia Federal, deverá constar o nome do 
funcionário responsável pela arma de fogo. 

 

43. Nos termos da Lei n. 9.455/1997, constitui crime 
de tortura constranger alguém com emprego de 
violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental: 

I. Com o fim de obter informação, declaração ou 
confissão da vítima ou de terceira pessoa;  

II. Para provocar ação ou omissão de natureza 
criminosa;  

III. Em razão de discriminação racial ou religiosa. 

Está(ão) CORRETA(S): 

a) I, II e III. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas I. 

e) Apenas II. 

 

44. O crime de lavagem de dinheiro, tipificado pelo 
art. 1º da Lei n. 9.613/1998, em sua atual redação 
legal, 

a) admite, apenas, a forma consumada, não havendo 
possibilidade de criminalização da figura tentada. 

b) admite, apenas, a forma dolosa, não havendo 
possibilidade de criminalização da figura culposa. 

c) admite redução de pena para partícipe que 
colaborar espontaneamente com as autoridades, 
mas não goza da mesma benesse o autor do crime. 

d) só se configura se for cometido de forma reiterada 
ou por intermédio de organização criminosa. 

e) tem por objeto material, apenas, o produto de 
ilícitos definidos na legislação como crimes, 
excluídas as contravenções penais. 
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ECA, ESTATUTO DO IDOSO E DIREITOS 
HUMANOS 

Lilian Novakoski 

45. Consoante a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e 
à segurança pessoal. 

b) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou 
exilado. 

c) Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o 
direito de procurar e de gozar asilo em outros 
países. 

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

e) Todo ser humano tem direito à liberdade de 
reunião e associação pacífica, desde que, não frustre 
reunião marcada anteriormente.  

 

46. Julgue os itens, como verdadeiro ou falso, acerca 
dos Direitos Humanos na Constituição.  

I - As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata, exceto 
quanto aos direitos sociais, que serão aplicados de 
forma progressiva.  

II- Um tratado internacional sobre direitos humanos 
que for aprovado, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, será equivalente às 
emendas constitucionais. 

III- Os direitos e garantias fundamentais, expressos 
na Constituição, fazem parte de um rol taxativo. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I e III 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) Todas as alternativas.  

 

47. Em um estabelecimento prisional no Estado de 
Roraima, um grupo de detentos se rebelaram e 
destruíram diversos materiais e objetos em celas do 
presidio. Como sanção disciplinar pelo ato, o diretor 
do presidio determinou que o líder fosse colocado  

 

  em confinamento solitário por tempo 
indeterminado. Nesta situação, a atitude do Diretor, 
com base nas Regras Mínimas da ONU para o 
tratamento de pessoas presas, foi: 

a) Correta, pois tal atitude inibe novas rebeliões. 

b) Correta, pois somente é vedada pratica de tortura 
ou tratamento cruel, desumano ou degradante, não 
existindo proibição de isolamento.  

c) Errada, pois as Regras Mínimas da ONU para 
tratamento de pessoas presas proíbe o 
confinamento solitário indefinido.  

d) Errada, pois as Regras Mínimas da ONU para 
tratamento de pessoas presas proíbe o 
confinamento solitário indefinido, porém admite a 
redução de alimentação, que seria opção ao Diretor 
na aplicação de sanção.  

e) Errada, pois, pois as Regras Mínimas da ONU para 
tratamento de pessoas presas proíbe qualquer 
sanção disciplinar.  

 

48. Julgue as assertivas com base no Decreto 
7.037/2009 - PNDH – 3: 

I-É ação programática da Diretriz onze propor 
alteração do texto constitucional, de modo a 
considerar as polícias militares não mais como 
forças auxiliares do Exército, mantendo-as apenas 
como força reserva. 

II-É objetivo estratégico do Eixo IV a Modernização 
da gestão do sistema de segurança pública. 

III-O PNDH -3 prevê o combate à violência 
institucional, com ênfase na erradicação da tortura 
e na redução da letalidade policial e carcerária e 
Modernização da política de execução penal, 
priorizando a aplicação de penas e medidas 
alternativas à privação de liberdade e melhoria do 
sistema penitenciário. 

Estão corretas: 

a) I e II 

b) I, II e III 

c) II 

d) III 

e) I e III 
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49. Conforme dispõe o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei 8.069/90, é correto afirmar que: 

a) É criança aquele que possui 12 anos completos.  

b) É dever exclusivo do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

c) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer atentado, por ação, aos 
seus direitos fundamentais. 

d) Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 
dezoito e vinte e um anos de idade. 

e) É direito da criança e adolescente a garantia de 
prioridade, que compreende preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais 
pública e precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública, salvo se existir 
idosos e gestantes aguardando atendimento 
anteriormente. 

 

50. Julgue as alternativas e assinale a correta de 
acordo com o Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003: 

I- Compreende o Direito a Liberdade faculdade de ir, 
vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais. 

II- O respeito a pessoa idosa consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, de valores, ideias e 
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

III-É um dever da família zelar pela dignidade do 
idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

Está incorreto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II 

c) I 

d) III 

e) I e III 
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