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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. 
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PORTUGUÊS 

Janaina Arruda 

As torcidas organizadas não são as (únicas) 
culpadas  

 

Torcidas organizadas agora recebem o rótulo de 
"facções". É uma clara tentativa de relacioná-las ao mundo 
do crime, como se todas as suas atitudes fossem ilícitas. 
Mas a realidade é diferente. O torcedor organizado não é 
bandido. Ele trabalha (a média de desemprego nas 
torcidas é de 2,8%, em comparação com os 8,1% da média 
brasileira), mora com os pais (86,8%) e tem um 
significativo grau de instrução (80,8% possui de 10 a 12 
anos de escolaridade).  

Esses números fazem parte do resultado de uma 
pesquisa que realizei com 813 integrantes das três 
maiores organizadas de São Paulo. São dados que 
desmentem a visão de que seus filiados são vagabundos 
que se associam para o crime. Costuma-se generalizar, 
mostrando que as mortes que ocorrem no futebol têm a 
ver apenas com as torcidas. Não é verdade. Por isso, pregar 
a extinção das organizadas para estancar a violência é a 
mesma coisa que defender o fim do Senado para acabar 
com a corrupção.  

Enquanto alguns culpam apenas as torcidas 
organizadas, outros responsáveis pelo problema são 
poupados. Há o Estado, que muitas vezes não oferece um 
policiamento de qualidade, preparado para atuar em jogos 
de futebol. Jogadores e dirigentes incitam a violência com 
declarações impensadas. E grande parte da imprensa, na 
ânsia de encontrar respostas imediatas a um problema 
histórico, comete equívocos básicos, como não ouvir todas 
as partes envolvidas. O resultado é uma visão deturpada e 
preconceituosa, que não contribui para a superação do 
problema.  

Outros números da pesquisa apontam que é um 
erro subestimar a capacidade de discernimento dos 
torcedores organizados. A maioria tem compreensão dos 
fatores que causam a violência e apontam a imprensa 
(78,1%) e a polícia (19,5%) como co-responsáveis. 
Engana-se também quem pensa que estão pretendendo 
transferir a responsabilidade, pois 61,8% remete o 
problema a situações em que os próprios torcedores são 
os protagonistas, como rivalidade, provocação dos rivais, 
falta de educação e ignorância.  

Além disso, os torcedores organizados, 
especialmente os jovens, se reúnem não apenas para 
torcer por suas cores. Eles discutem a política do clube, o 
esporte, entre outros assuntos. São questões que 
atualmente não são abordadas em outro espaço da 
sociedade. Mesmo que possuam uma parcela da 
responsabilidade pelo clima bélico nos estádios, as  

 

torcidas organizadas apresentam características positivas. 
Essas agremiações têm grande importância para os clubes, 
apresentando um alto grau de fidelidade (85% dos 
entrevistados vão ao estádio de uma a duas vezes por 
semana, independentemente da situação do seu time e de 
onde o jogo será realizado).  

E não apenas nas arquibancadas as agremiações 
demonstram aspectos construtivos. Geralmente, são 
compostas por representantes de diversas origens e 
classes sociais, que promovem ações de assistência social 
voltadas para a comunidade. Há, portanto, uma inegável 
importância de cunho social. Mais do que isso, trata-se de 
um ambiente de aprendizado político, derivado da 
convivência entre os integrantes. Assim, alguns membros 
se destacam, pleiteiam cargos e acabam tornando-se 
dirigentes, enquanto os demais exercem alguns dos seus 
direitos de cidadania. É um espaço de discussão política, 
que preenche uma lacuna.  

Obviamente, os crimes e delitos praticados por 
membros de torcidas devem ser punidos, como deveria 
acontecer com todos. Mas a falta de leis específicas e a 
cultura da impunidade no Brasil jogam contra a paz no 
futebol. No Senado, tramita um projeto de lei que talvez 
mude esse panorama, modificando e ampliando os direitos 
e deveres dos torcedores e dos organizadores das partidas 
de futebol. Mas, até que essa lei surta efeito, poderíamos 
ao menos abandonar o preconceito com que tratamos as 
torcidas organizadas. E deixar de apontá-las como as 
únicas vilãs de uma história que não tem mocinhos.  

 

Revista Galileu, n.18, de setembro de 2009. p.96-97.   

 

01. Assinale a alternativa que NÃO apresenta erro de 
concordância.  

a) 85% dos entrevistados vai ao estádio pelo menos 
uma vez por semana.  

b) A maioria têm compreensão dos fatores que causa 
a violência.  

c) A visão deturpada e preconceituosa não 
contribuem para a superação do problema.  

d) Grande parte da imprensa comete equívocos 
básicos.  

e) 61,8% remete o problema a situações vividas pelas 
próprios torcedores.  
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02. “Além disso, os torcedores organizados, 
especialmente os jovens, se reúnem não apenas 
para torcer por suas cores. Eles discutem a política 
do clube, o esporte, entre outros assuntos.” A 
relação lógico-semântica estabelecida pela oração 
em destaque e o fragmento que a antecede é a de  

a) finalidade 

b) causa.  

c) adição.  

d) condição  

e) concessão.  

 

03. Só serão mantidos o sentido e a correção 
gramatical do texto se  

a) a expressão assim for substituída por dessarte, em 
“Assim, alguns membros...”.  

b) a expressão a ver for substituída por haver, em 
“...as mortes que ocorrem no futebol têm a ver 
apenas...”  

c) os parênteses forem retirados em “As torcidas 
organizadas não são as (únicas) culpadas...”.  

d) a forma verbal engana-se for flexionada no plural, 
em “Engana-se também quem pensa...”  

e) a expressão portanto for substituída por 
entretanto, em “Há, portanto, uma inegável 
importância de cunho social.”  

 

04. Assinale a alternativa que NÃO apresenta a 
transitividade verbal correta da forma verbal 
destacada.  

a) “No congresso, tramita um projeto legislativo que 
talvez mude esse panorama.” (verbo intransitivo)  

b) “É uma evidente tentativa de relacioná-las ao 
mundo criminoso.” (verbo transitivo indireto)  

c) “Há o governo, que muitas vezes não oferece um 
serviço de segurança de qualidade.” (verbo 
transitivo direto)   

d) “Jogadores e dirigentes incitam a violência ao 
fazer declarações impensadas.” (verbo transitivo 
direto)  

e) “O rapaz trabalha  muito, porém não consegue um 
emprego digno .” (verbo intransitivo)  

 

 

05. Em todas as alternativas abaixo o elemento QUE é 
pronome relativo, EXCETO em  

a) “Costuma-se generalizar, mostrando que as mortes 
que ocorrem no futebol...”  

b) “...representantes de diversas origens e classes 
sociais, que promovem ações...”  

c) “Esses números fazem parte do resultado de uma 
pesquisa que realizei...”  

d) “O resultado é uma visão deturpada e 
preconceituosa, que não contribui...”  

e) “No Senado, tramita um projeto de lei que talvez 
mude esse panorama...”  

 

06. “São dados que desmentem a visão de que seus 
filiados são vagabundos...” As orações destacadas 
no presente trecho podem ser classificadas como  

a) oração subordinada adjetiva restritiva e 
subordinada adverbial consecutiva.  

b) oração subordinada adjetiva explicativa e oração 
subordinada substantiva objetiva indireta.  

c) oração subordinada adjetiva restritiva e oração 
subordinada substantiva completiva nominal.  

d) oração coordenada assindética e oração 
subordinada substantiva adverbial causal. 

e) oração subordinada adverbial final e oração 
subordinada adjetiva restritiva.  

 

07. De acordo com o conteúdo expresso no texto,  

a) as torcidas organizadas reclamam do Estado e da 
política de segurança, porém muitos de seus 
integrantes tornam-se políticos cujas ações são 
criticadas.  

b) a polícia, despreparada para atuar em jogos de 
futebol, é deslocada para os estádios, onde entra em 
conflito com os torcedores por motivos 
relacionados ao seus times.  

c) as agremiações desempenham um papel 
fundamental na vida dos torcedores, os quais 
desenvolvem a cidadania e a consciência política.   

d) os torcedores organizados isentam-se da culpa e 
responsabilizam o Estado, que não treina os 
policiais para situações específicas de jogo.  
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e) as torcidas organizadas são formadas por pessoas 
de mesmo grupo étnico, cujo objetivo são as 
atitudes assistencialistas.  

 

08. Os fragmentos abaixo foram extraídos do texto. 
Assinale a única alternativa que apresenta um erro 
na colocação pronominal de acordo com a norma 
padrão da língua portuguesa.  

a) “É uma clara tentativa de relacioná-las ao mundo 
do crime...”  

b) “Mais do que isso, se trata de um ambiente de 
aprendizado político...”  

c) “...alguns membros se destacam, pleiteiam cargos e 
acabam se tornando dirigentes...”  

d) “...os torcedores organizados, especialmente os 
jovens, reúnem-se...”  

e) “...a visão de que seus filiados são vagabundos que 
se associam para o crime.”   

 

09. “Mesmo que possuam uma parcela da 
responsabilidade pelo clima bélico nos estádios, as 
torcidas organizadas apresentam características 
positivas.” A relação lógico-semântica estabelecida 
pelo termo em destaque é a de  

a) causa.  

b) comparação.  

c) concessão.  

d) consecução.  

e) condição.  

 

10. Em “Há, portanto, uma inegável importância de 
cunho social.”, o sujeito da forma em destaque é  

a) indeterminado.  

b) paciente.   

c) simples.  

d) inexistente.  

e) composto.  

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

11. As assertivas abaixo estão relacionadas aos 
conceitos de navegadores (browsers) na Internet. 

I- O Microsoft Edge admite apenas o uso do protocolo 
HTTPS, oferecendo conexões seguras em páginas 
web. 

II- O recurso de favoritos é utilizado no Google 
Chrome para salvar os recursos das páginas no 
computador, como imagens, links, etc. 

III- Navegar em uma webpage significa acessar um 
servidor web, normalmente localizado na internet 
ou intranet. 

Assinale apenas o item correto. 

a) As assertivas I e II estão corretas; 

b) A assertiva I está correta; 

c) A assertiva II está correta; 

d) A assertiva III está correta; 

e) Todas as assertivas estão corretas. 

 

12. A imagem abaixo exibe parte de uma planilha no 
MS Excel. 

 

Qual será o resultado produzido caso seja digitado na 
célula B6 a função =SOMASE(A2:B5;A2;B2:B5). 

a) 20 

b) 3 

c) 4 

d) 8 

e) 12 
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13. Dentre os periféricos de uso simples estão os 
teclados e mouse. No Brasil o padrão e o layout 
mais utilizados dos teclados são, respectivamente: 

a) QWERT e ABNT2. 

b) PS2 e USB. 

c) WYSWYG e ABNT2. 

d) CRT e PS2. 

e) QWERTY e ABNT2. 

 

14. A técnica de ataque denominada Phishing é 
utilizada para realizar golpes na internet e obter 
dados de usuários desavisados. Assinale a 
alternativa correta sobre esse assunto. 

a) O phishing acontece exclusivamente através de 
navegadores de internet, já que esse ataque 
acontece pela internet. 

b) Essa técnica normalmente envia mensagens que 
aparentam pertencer à instituição conhecida, como 
bancos, órgãos do governo, empresas conhecidas, 
com links para páginas falsas que solicitam dados 
pessoais. 

c) O phishing é uma vulnerabilidade do sistema 
operacional Windows 10 causada por atualizações 
mal sucedidas, quebrando a segurança local e a 
disseminação de dados pessoais. 

d) Esse golpe consiste em interceptar informações 
durante uma comunicação. 

e) Todos os ataques de Phishing conhecidos são 
executados por softwares específicos, normalmente 
arquivos baixados da internet. 

 

15. Durante a utilização do sistema Windows 10 João 
abriu várias janelas e criou alguns ambientes de 
área de trabalho. Assinale a alternativa que exibe 
uma opção equivalente ao uso do botão Visão de 
Tarefas. 

a) Alt + Tab 

b) Shift + Ctrl 

c) Win + Alt 

d) Win + Tab 

e) AltGr + Ctrl 

 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Guilherme Neves 

16. Com base na proposição “Se um aluno estudar 
adequadamente, então ele passará em um 
concurso”, é correto afirmar que: 

a) A maior parte dos alunos que passam em um 
concurso estudam adequadamente. 

b) Todos os alunos que não estudam adequadamente 
não passam em um concurso. 

c) Todos os alunos que estudam adequadamente 
passam em um concurso. 

d) Havendo alunos que passam em um concurso, 
certamente estudam adequadamente. 

e) É possível que existam alunos que estudam 
adequadamente e não passam em um concurso. 

 

17. Considere as proposições abaixo.  

p: Antonio estuda. ; q: Marília vai ao Shopping Center. 
; r: Manuella não estuda.   

Admitindo que essas três proposições são 
verdadeiras, qual das seguintes afirmações é 
FALSA?  

a)  Antonio não estuda ou Manuella não estuda.   

b)  Se Antonio não estuda, então Marília vai ao 
Shopping Center.   

c)  Marília vai ao Shopping Center e Manuella não 
estuda.   

d)  Se Marília vai ao Shopping Center, então Antonio 
estuda ou Manuella estuda.   

e)  Se Manuella não estuda, então Antonio estuda e 
Marília não vai ao Shopping Center.  
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18. Considere a sentença: 

“Se Guilherme é gordo, então Guilherme não é atleta.” 

Assinale a opção que apresenta a sentença 
logicamente equivalente à sentença dada.  

a) “Se Guilherme não é atleta, então Guilherme é 
gordo.”  

b) “Se Guilherme não é gordo, então Guilherme é 
atleta.”  

c) “Se Guilherme é atleta, então Guilherme não é 
gordo.”  

d) “Guilherme é gordo e atleta.”  

e) “Guilherme não é gordo e não é atleta.” 

 

19. Em um curso de Matemática, sabe-se que 2/3 dos 
alunos matriculados são mulheres. Em certo dia, 
2/5 das mulheres matriculadas no curso estavam 
presentes e todos os homens matriculados estavam 
presentes, totalizando 27 alunos (homens e 
mulheres) presentes na aula. Com base nessas 
informações, o total de alunos homens matriculados 
nesse curso é igual a 

a) 18 

b) 10 

c) 15 

d) 12 

e) 21 

 

20. Duas torneiras de água enchem um tanque. A 
primeira se aberta sozinha enche o tanque em 9 
horas e a segunda também aberta sozinha enche o 
tanque em 15 horas. Estando o tanque vazio e 
abrindo a primeira torneira durante 3 horas e em 
seguida fechando esta e abrindo a outra torneira, 
em quanto tempo o tanque estará cheio contando 
desde o início das operações com as torneiras? 

a) 10 h 

b) 11 h 

c) 12 h 

d) 13 h 

e) 14h 

 
 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

21. Acerca das regras atinentes às autarquias, 
assinale a alternativa correta. 

a) São pessoas jurídicas de direito público, 
submetidas ao controle administrativo hierárquico 
do ente político instituidor. 

b) Não possuem patrimônio próprio, sendo que os 
bens e recursos usados na prestação do serviço 
pertencem ao ente federado instituidor. 

c) Não podem receber a delegação da titularidade de 
serviços públicos, recebem somente a atribuição 
para a sua execução. 

d) Podem receber a delegação para o exercício do 
poder de polícia. 

e) Possuem personalidade jurídica de direito público, 
cuja criação e definição das finalidades depende de 
lei complementar. 

 

22. Acerca dos poderes da Administração Pública, é 
correto afirmar que 

a) Os poderes administrativos são exercidos 
exclusivamente pelo Poder Executivo, que é o 
responsável pela prestação dos serviços públicos. 

b) A atribuição de rever atos praticados por 
subordinados e de fiscalizar a sua atuação são 
decorrências do poder disciplinar. 

c) O poder de polícia é utilizado na aplicação de 
penalidades a particulares que não possuam um 
vínculo jurídico específico com o Estado, em razão 
de sua natureza eminentemente repressiva. 

d) Decorre do poder hierárquico a edição de atos 
normativos cujo objetivo é ordenar a atuação de 
órgãos subordinados. 

e) O poder regulamentar permite que a 
administração pública regulamente assuntos não 
abordados pela legislação. 

 

 

 

 

 

 



9 
4º Simulado – AGEPEN RR – 20/09/2020 

 

 

23. Os atos administrativos são praticados pela 
Administração Pública no desempenho de sua 
função administrativa. Acerca do assunto, assinale a 
alternativa correta. 

a) Conforme a teoria dos motivos determinantes, 
todos os atos administrativos devem ser motivados, 
de forma que se os motivos alegados forem falsos 
ou inexistentes, o ato será ilegal. 

b) São elementos dos atos administrativos a 
competência, a finalidade, a forma, a motivação e o 
objeto. 

c) O silêncio administrativo produz efeitos de 
concordância, salvo nos casos vedados pela lei. 

d) Atos compostos implicam duas vontades que se 
fundem em um único ato. 

e) É vedada, em qualquer situação, a revogação de 
atos vinculados. 

 

24. Considerando as regras e disposições 
doutrinárias e jurisprudenciais dominantes acerca 
da responsabilidade civil do Estado, assinale a 
alternativa correta. 

a) A condenação do Estado em ação indenizatória 
ajuizada em razão de dano causado por servidor 
público enseja a responsabilização do servidor em 
ação regressiva, independente da configuração de 
dolo ou culpa na sua conduta. 

b) O servidor que, no exercício da função, causar 
dano a um terceiro, poderá responder juntamente 
com o Estado na ação indenizatória, caso tenha 
agido com dolo ou culpa. 

c) Para a responsabilização estatal é irrelevante que a 
conduta tenha sido comissiva ou omissiva. 

d) A participação da vítima para a ocorrência do 
evento danoso pode atenuar ou até mesmo excluir a 
responsabilização estatal. 

e) Todos os entes da Administração Pública 
respondem de forma objetiva, não sendo necessária 
a comprovação do dolo ou culpa do agente causador 
do dano. 

 
 
 
 
 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriana Fauth 

25. O artigo 5° da Constituição Federal versa sobre 
direitos individuais que devem ser guardados pelo 
Estado e particulares. 

Assinale a alternativa que corresponda a um direito 
constitucionalmente previsto no referido artigo: 

a) É livre a manifestação de pensamento, ainda que 
anonimamente; 

b) É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, resguardada a 
devida licença ou censura; 

c) É assegurado o direito de resposta proporcional ao 
agravo, contudo, não se pode cumular o direito de 
resposta com quaisquer espécies de indenização; 

d) É assegurado a todos o acesso à informação, mas 
se necessário, por motivo de exercício profissional, 
pode-se resguardar o sigilo da fonte; 

e) É limitado o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, pois estes devem atender às 
qualificações profissionais. 

 

26. Acerca do Direito de Associação, assinale a 
alternativa correta: 

a) Excetuando-se a associação de caráter paramilitar, 
é plena a liberdade de quaisquer associações; 

b) A criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas dependem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento; 

c) as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado; 

d) Ao associar-se, o indivíduo deverá cumprir um 
tempo mínimo de afiliação, para se retirar da 
associação. 

e) as entidades associativas têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente, independentemente de 
autorização; 
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27. A despeito do Poder Legislativo, assinale a opção 
incorreta: 

a) O Poder Legislativo federal é exercido pelo 
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

b) A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e 
no Distrito Federal. 

c) O Senado Federal compõe-se de representantes 
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio proporcional. 

d) Compete privativamente à Câmara dos Deputados 
elaborar seu regimento interno; 

e) Compete privativamente ao Senado Federal dispor 
sobre sua organização e funcionamento. 

 

28. Sobre o tema Segurança Pública, assinale a opção 
correta: 

a) A segurança pública, dever e responsabilidade 
exclusiva do Estado e direito de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio; 

b) São órgãos da Segurança Pública: polícia federal; 
polícia rodoviária federal; polícia ferroviária 
federal; polícias civis; polícias militares e corpos de 
bombeiros militares; polícias penais federal, 
estaduais e distrital.       

c) Às polícias penais, órgão permanente organizado e 
mantido pela União, vinculadas ao órgão 
administrador do sistema penal da unidade 
federativa a que pertencem, cabe a segurança dos 
estabelecimentos penais. 

d) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 

e) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia 
de carreira, incumbem, ressalvada a competência 
da União, as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, inclusive as militares. 

 

 

 

 
DIREITO PENAL 

Antônio Pequeno 

29. No Direito Penal brasileiro, o chamado estado de 
necessidade é 

a) causa de agravamento da pena.  

b) causa de exclusão de ilicitude.  

c) quando o agente pratica o delito para satisfazer 
uma necessidade pessoal.  

d) causa de perdão judicial.  

e) quando o agente atua em legítima defesa.  

 

30. A respeito dos Crimes de Tortura, regulados pela 
Lei nº 9.455/1997, assinale a alternativa correta. 

a) pena prevista para o crime de tortura consistente 
em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou 
autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de 
caráter preventivo, é de reclusão de dois a cinco 
anos.  

b) A pena prevista para aquele que se omite em face 
de condutas que caracterizam crimes de tortura, 
quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, é de 
um a três anos.  

c) O agente público que pratica uma das condutas 
que caracterizam crimes de tortura terá a pena 
aumentada em dois terços.  

d) O agente público condenado por crime de tortura 
perderá o cargo, função ou emprego público e 
sofrerá interdição para seu exercício pelo dobro do 
prazo da pena aplicada.  

e) O crime de tortura é insuscetível de fiança ou 
graça, mas é suscetível de anistia. 
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31. Arquimedes, funcionário público, estando em 
gozo de férias, exigiu de Peterson a quantia de R$ 
50.000,00 para não devassar a escrituração de sua 
empresa e autuá-lo por sonegação de impostos, 
quando reassumir seu cargo de fiscal de rendas. 
Arquimedes 

a) cometeu crime de corrupção passiva.  

b) cometeu crime de corrupção ativa.  

c) cometeu crime de concussão.  

d) cometeu crime de prevaricação.  

e) não cometeu nenhum delito porque estava em 
gozo de férias. 

 

32. Segundo o Código Penal brasileiro, sobre os 
crimes praticados por funcionários públicos contra 
a Administração Pública, assinale a alternativa 
correta. 

a) O funcionário público que se apropria do dinheiro 
da “caixinha”, arrecadada por todos os funcionários 
para pagar a festa de comemoração de fim de ano, 
em tese, pratica o crime de peculato. 

b) O funcionário público que insere dados inexatos 
no banco de dados da Administração Pública, por 
distração, em tese, pratica o crime de inserção de 
dados falsos em sistema de informações. 

c) O funcionário público que utiliza verba destinada à 
aquisição de combustível dos carros oficiais para 
reembolsar despesa gasta com o combustível de seu 
próprio veículo, em tese, pratica o crime de 
emprego irregular de verba pública. 

d) A pena será aumentada da metade, quando os 
autores forem ocupantes de função de direção em 
órgão da Administração Direta. 

e) É considerado funcionário público quem exerce 
cargo, emprego ou função pública, ainda que 
transitoriamente e sem remuneração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. De acordo com as normas da Lei nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, violência 
moral é entendida como qualquer conduta que  

a) ofenda a integridade ou a saúde corporal da 
mulher.  

b) vise controlar ações, comportamentos ou crenças 
da mulher.  

c) configure calúnia, difamação ou injúria contra a 
mulher.  

d) configure subtração dos instrumentos de trabalho 
da mulher.  

e) limite ou anule o exercício dos direitos sexuais da 
mulher 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Luciana Peixoto 

34. Marque a alternativa incorreta com fundamento 
nos dispositivos presentes na Lei Federal 9.099/95, 
no que diz respeito ao Juizado Especial Criminal. 

a) O processo e julgamento de todas as 
contravenções penais ocorrerá no juizado especial 
criminal, sendo irrelevante a quantidade de pena 
máxima prescrita no tipo. 

b) Na busca pela conciliação, a composição civil dos 
danos civis será reduzida a escrito e, homologada 
pelo Juiz mediante sentença irrecorrível. 

c) Nos crimes considerados de menor potencial 
ofensivo a competência do Juizado Especial 
Criminal será determinada pelo lugar em que se 
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo 
lugar em que for praticado o último ato de 
execução. 

d) O Juizado Especial Criminal, provido por juízes 
togados ou togados e leigos, tem competência para 
a conciliação, o julgamento e a execução das 
infrações penais de menor potencial ofensivo, 
respeitadas as regras de conexão e continência.  

e) Os princípios expressos, que norteiam o juizado 
especial criminal são oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade. 
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35. Oferecida a denúncia ou queixa no procedimento 
comum ordinário, o juiz irá rejeitá-la quando: 

a) Faltar justa causa para o exercício da ação penal. 

b) O fato narrado evidentemente não constitui crime. 

c) O crime objeto do processo estiver prescrito. 

d) O agente agiu de aparado pela excludente de 
ilicitude da legítima defesa. 

e) Verificar a existência de manifesta de causa 
excludente da culpabilidade do agente, salvo 
inimputabilidade. 

 

36. Paula e Marco vivem no Edifício Residencial Dom 
Ruan, durante a reunião de condomínio que 
ocorreu no dia 05 de julho de 2020, os vizinhos se 
desentenderam após discussão sobre a utilização da 
sala de jogos por crianças e Paula disse que iria 
chamar seu marido para acabar com a vida de 
Marco. Em razão da ameaça (art. 147 do Código 
Penal) Marco decidiu comparecer em um Distrito 
Policial para lavrar um Boletim de Ocorrência e dois 
dias depois representou criminalmente para que 
fosse instaurado inquérito policial. Em agosto do 
presente ano, os vizinhos fizeram as pazes em um 
churrasco promovido no condomínio e Marco 
escreveu uma carta para Paula afirmando que iria 
desistir da demanda criminal, já que não possuía 
interesse na condenação da suposta autora do fato. 
A defesa técnica de Paula juntou a carta no 
inquérito policial que foi relatado pelo Delegado e 
encaminhado ao Ministério Público. Com base na 
situação hipotética: 

a) A retratação da representação feita por carta não é 
válida, pois não foi realizada perante o juiz, em 
audiência especial para esse fim, ouvido o 
Ministério Público. 

b) Estando a ré solta, o Ministério Público deve 
ofertar denúncia em 15 dias, já que Marco 
representou pela instauração do inquérito policial e 
a representação é irretratável. 

c) O membro do Ministério Público só está impedido 
de oferecer denúncia se a suposta autora da ameaça 
aceitar a retratação da representação. 

d) A representação de Marco foi válida porque 
exercida pessoalmente, não sendo possível 
representação por procurador. 

 

 

e) O Ministério Público não poderá promover a 
exordial acusatória, já que houve retratação 
expressa da vítima ao direto de representação, 
antes do oferecimento da denúncia. 

 

37. Considerando as disposições do Código de 
Processo Penal relacionadas ao Inquérito Policial, 
assinale a alternativa correta. 

a) Nas comarcas em que houver mais de uma 
circunscrição policial, se a autoridade com exercício 
em uma delas precisar determinar diligências em 
circunscrição de outra, nos inquéritos a que esteja 
procedendo, precisará expedir carta precatória. 

b) O inquérito policial será finalizado com relatório 
final do Delegado de Polícia, após exaurir toda a 
produção dos elementos informativos, não podendo 
mencionar testemunhas que não foram inquiridas. 

c) A polícia judiciária será exercida pelas polícias 
civis e militares, no território de suas respectivas 
circunscrições e terá por fim a apuração das 
infrações penais e da sua autoria. 

d) O inquérito policial, não pode ser arquivado pelo 
Delegado de Polícia, nem mesmo nos casos em que 
não foi identificado o autor dos fatos, após 
esgotadas as diligências. 

e) O inquérito policial, por ser um procedimento 
administrativo, pode conter atos orais em busca da 
celeridade processual. 

 

38. Quanto ao exame de corpo de delito e às perícias 
em geral, de acordo com o Código de Processo 
Penal, assinale a alternativa correta. 

a) A autópsia é indispensável em todos os casos de 
morte violenta e será feita pelo menos seis horas 
depois do óbito para o surgimento de 
incontroversos sinais de morte. 

b) Sendo indispensável o exame de corpo de delito 
nos crimes que deixam vestígio, o juiz ficará 
adstrito ao laudo. 

c) O laudo pericial, na falta de perito oficial, precisa 
ser assinado por 2 (duas) pessoas idôneas, 
portadoras de diploma de curso superior na área 
específica da natureza do exame.  
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d) Na perícia de crime cometido por meio de 
escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, 
indicarão com que instrumentos, por que meios e 
em que época presumem ter sido o fato praticado. 

e) O exame de corpo de delito e outras perícias serão 
realizados durante o dia, por perito oficial, portador 
de diploma de curso superior, sendo vedada a 
perícia noturna, salvo no caso de local de crime. 

 

 

LEGISLAÇÃO PENAL 
Marcos Girão 

39. De acordo com a Lei nº 8.137/1990, que tipifica 
os crimes contra a ordem tributária, julgue os itens 
a seguir: 

I. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo 
elementos inexatos, ou omitindo operação de 
qualquer natureza, em documento ou livro exigido 
pela lei fiscal, é crime praticado contra ordem 
tributária praticado por particular e punível com 
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

II. – O particular que extravia livro oficial, processo 
fiscal ou qualquer documento, de que tenha a 
guarda em razão da função comete crime punível 
com reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.  

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Somente o item I está correto. 

c) Os itens I e II estão corretos. 

d) Os itens I e II estão incorretos. 

e) Somente o item II está correto. 

 

40. Em conformidade com o que dispõe a Lei de 
Execução Penal, julgue as afirmativas a seguir. 

I - Se determinada pessoa tiver sido condenada por 
crime hediondo e não tenha sido submetida à 
identificação do perfil genético por ocasião do 
ingresso no estabelecimento prisional, esta não 
poderá mais ser submetida a tal procedimento 
durante o cumprimento da pena. 

II - As visitas a quem está submetido ao RDD serão 
semanais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem 
realizadas em instalações equipadas para impedir o 
contato físico e a passagem de objetos, por pessoa 
da  

 

   família ou, no caso de terceiro, autorizado 
judicialmente.  Tais visitas terão duração de 2 
(duas) horas. 

III - Sem prejuízo da respectiva sanção penal, estará 
sujeito ao RDD o preso provisório, ou condenado, 
seja ele nacional ou estrangeiro, que pratica fato 
previsto como crime doloso causador de subversão 
da ordem ou disciplina internas. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e III 

b) II, apenas 

c) III, apenas 

d) I e II 

e) nenhum dos itens 

 

41. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso nas 
assertivas a seguir, quanto as espécies de violência 
elencadas na Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/06). 

(  ) violência psicológica e moral, entendida como 
qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua 
intimidade, ridicularização, exploração e limitação 
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação.  

(  ) violência sexual, entendida como qualquer 
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou 
a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de 
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de 
usar qualquer método contraceptivo ou que a force 
ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno 
ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício 
de seus direitos sexuais e reprodutivos. 
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(   ) violência contra a honra, entendida como 
qualquer conduta que configure calúnia, difamação 
ou injúria.  

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

(   ) violência patrimonial, entendida como qualquer 
conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades. 

Marque a sequência correta: 

a) F – V – F – V – V   

b) V – V – V – F – V   

c) F – V – V – V – F   

d) V – F – V – F – F   

e) V – F – V – F – F   

 

42. Estando presentes no caso concreto elementos 
probatórios razoáveis de conduta criminal 
preexistente, se determinada pessoa entrega 
produto químico destinado à preparação de drogas, 
sem autorização ou em desacordo com a 
determinação legal ou regulamentar, a agente 
policial disfarçado, responderá por conduta 
equiparada ao tráfico ilícito de drogas, cujas penas 
previstas são a de: 

a) detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e a de multa de 
100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. 

b) reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e a de 
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois 
mil) dias-multa.. 

c) reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e a de 
pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 
(quatro mil) dias-multa. 

d) reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e a de 
pagamento de multa. 

e) detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e a de 
pagamento de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 
dias-multa.  

 

 

 

43. Se determinado Agente Penitenciário do Estado 
de Roraima submeter pessoa presa a sofrimento 
físico ou mental, ainda que por intermédio da 
prática de ato previsto em lei ou resultante de 
medida legal,  

a) cometerá crime de tortura, com aumento de pena 
de um sexto a um terço. 

b) cometerá crime de tortura, punível com detenção 
de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

c) não cometerá crime de tortura. 

d) cometerá crime de tortura qualificada. 

e) cometerá crime de tortura, punível com reclusão 
de 2 (dois) a 8 (oito) anos. 

 

44. Nos moldes da Legislação Penal Especial, é 
correto afirmar que comete crime hediondo quem: 

a) suprime numeração ou qualquer sinal de 
identificação de arma de fogo de uso permitido. 

b) fornece arma de fogo de uso restrito com 
numeração, marca ou qualquer outro sinal de 
identificação raspado, suprimido ou adulterado. 

c) possui ou porta arma de fogo de uso restrito. 

d) altera numeração de arma de fogo de uso restrito. 

e) possui ou porta arma de fogo de uso proibido. 
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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 ao propor uma norma comum a ser 
alcançada por todos os povos e nações. Sobre os 
direitos previstos na DUDH, é correto afirmar que: 

a) Todo ser humano tem direito a receber dos 
tribunais nacionais competentes remédio efetivo 
para os atos que violem os direitos fundamentais 
reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

b) Todo ser humano tem direito, em plena igualdade 
com os demais, a uma justa e privada audiência por 
parte de um tribunal independente e imparcial, 
para decidir sobre seus direitos e deveres. 

c) Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem 
o direito de ser presumido inocente até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 
lei. 

d)É garantido ao indivíduo o julgamento sigiloso, 
com presença restrita às partes e seus 
procuradores, quando se tratar de prática 
criminosa, visando amenizar o strepitus judicii. 

e) Quando do julgamento do ato delituoso, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
assegura que seja aplicada a pena prevista na lei 
vigente, ainda que mais rigorosa do que aquela que 
era aplicável quando da prática do ato. 

 

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 Declaração assegura que ninguém será sujeito à 
interferência em sua vida privada, em sua família ou 
em sua correspondência, salvo quando se tratar de 
assunto que envolva a segurança nacional. 

b) A todos é garantida a liberdade de locomoção e 
residência dentro das fronteiras de cada Estado, 
podendo deixar qualquer país, inclusive o próprio, e 
a este regressar. 

 

 

 

c) O regresso do cidadão ao próprio país fica 
condicionado à autorização do Estado quando sua 
saída tenha sido injustificada. 

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

e) A prática de crimes de direito comum legitima que 
o indivíduo requeira asilo em outros países. 

 

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

a) Inicialmente foi instituído o Comitê de 
Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3 
buscando, por exemplo, acompanhar a 
implementação das ações. No entanto, em 2019, foi 
revogada a disposição que previa a instituição do 
Comitê. 

b) O Programa não prevê qualquer forma de 
interação entre Estado e sociedade civil como meio 
de fortalecimento da democracia, já que a 
promoção desta cabe unicamente ao Estado. 

c) As políticas públicas terão, como instrumento 
universal, o fortalecimento dos direitos humanos. 

d) Os sistemas de informações em Direitos Humanos 
existentes mostram-se suficientes e, por isso, não 
há previsão de sua ampliação, mas de sua 
integração. 

e) O PNDH-3 prevê a integração e ampliação dos 
mecanismos de avaliação e monitoramento. 

 

48. Com base nas disposições preliminares do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, pode-se 
afirmar: 

a) O ECA prevê que nenhuma criança ou adolescente 
será objeto de qualquer forma de negligência, sendo 
punido na forma da lei qualquer atentado comissivo 
aos seus direitos fundamentais, não sendo admitida 
a forma omissiva. 

b) Devem ser punidas quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, crueldade 
ou opressão, sendo admitido o uso moderado de 
violência quando voltado à educação da criança ou 
adolescente. 
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c) Ao interpretar as disposições do Estatuto, o 
exegeta deverá ater-se exclusivamente à condição 
peculiar da criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento. 

d) A garantia de prioridade reservada a crianças e 
adolescentes garante que estes deverão receber 
primazia de proteção e socorro apenas nas 
situações de risco ou urgência. 

e) A criança e o adolescente terão precedência de 
atendimento nos serviços públicos e preferência na 
formulação das políticas sociais públicas. 

 

49. O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sendo garantidas todas 
as oportunidades e facilidades, para preservação de 
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições 
de liberdade e dignidade. Com base no Estatuto do 
Idoso, pode-se afirmar: 

a) A inobservância das normas de prevenção 
importará na responsabilização da pessoa física 
envolvida, mas não é possível a responsabilização 
de pessoas jurídicas. 

b) Compete aos agentes públicos, exclusivamente, 
comunicar aos órgãos competentes qualquer forma 
de violação aos direitos enunciados no Estatuto que 
tenha testemunhado ou de que tenha 
conhecimento. 

c) Zelar pelo cumprimento dos direitos do idoso é 
uma atribuição comum aos Conselhos Nacional, 
Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do 
Idoso. 

d) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a 
sua proteção um direito individual, como prevê o 
Estatuto do Idoso e a legislação correlata. 

e) É obrigação do Estado, da família e da comunidade, 
garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 
mediante efetivação de políticas sociais públicas 
que permitam um envelhecimento saudável e em 
condições de dignidade. 

 

 

 

50. O Estado e a sociedade devem assegurar à pessoa 
idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como 
pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 
individuais e sociais. Com base no Estatuto do 
Idoso, é correto que: 

a) O direito à liberdade compreende a faculdade de 
ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários sem sofrer restrições. 

b) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral, mas não 
abrange a preservação dos objetos pessoais, visto 
que estes são dotados de caráter patrimonial. 

c) O direito à liberdade compreende manifestação de 
opinião e expressão, o exercício de cultos religiosos, 
mas não se relaciona com a prática de esportes pois 
estes são voltados à saúde do idoso. 

d) A faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação, 
além da participação na vida política, são 
desdobramentos do direito à liberdade do idoso. 

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