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Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 – http://bit.ly/Simulado-AGEPEN-RR-18-10-20 
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PORTUGUÊS 

Janaina Arruda 

Amores imperfeitos 

A pessoa que você mais gosta é cheia de defeitos? 

Existe uma explicação 

Cristiane Segatto  

1.§ Quantos dos seus amigos descrevem o parceiro 
(ou parceira) de uma forma estranhamente dúbia? A pessoa 
é o amor da vida dele e, ao mesmo, o ser que mais o 
incomoda. É uma reclamação tão corriqueira que começo a 
achar que estranha é a minoria que parece satisfeita com o 
que tem em casa.  

2.§ Tolerar os defeitos do companheiro e entender 
que, ao firmar uma parceria, compramos um pacote 
completo (com tudo o que há de agradável e desagradável) 
parece, cada vez mais, uma esquisita característica de uma 
subespécie em extinção.  

3.§ O grupo majoritário parece ser o dos 
apaixonados intolerantes.  

4.§ Há quem se dedique a tentar entendê-los. Li 
nesta semana uma reportagem interessante sobre isso. Foi 
publicada na revista Scientific American Mind. É baseada no 
livro Annoying: The Science of What Bugs Us (algo como 
Irritante: a ciência do que nos incomoda), dos jornalistas Joe 
Palca e Flora Lichtman.  

5.§ Uma das pesquisadoras citadas é a socióloga 
Diane Felmlee, da Universidade da Califórnia. Ela conta a 
história de uma amiga que vivia reclamando que o marido 
trabalhava demais. Diane pediu que a mulher se lembrasse 
das qualidades que enxergava nele quando o conheceu na 
universidade. A resposta foi sensacional: “A primeira coisa 
que chamou minha atenção foi o fato de que ele era 
incrivelmente trabalhador. Logo percebi que se tornaria um 
dos melhores alunos da classe”.  

6.§ Não é curioso? Por alguma razão, uma 
característica que é vista como uma qualidade no início do 
relacionamento se torna, com o passar do tempo, um 
defeito. Exemplos disso estão por toda parte. No início do 
namoro, o cara parece muito atraente porque é 
desencanado, tranquilão. Não perde a chance de passar o dia 
de bermuda e chinelo, ouvindo música e bebendo com a 
namorada e os amigos. Quatro anos depois passa a ser visto 
pela amada como um sujeito preguiçoso, acomodado, que 
não tem objetivos claros na vida e veio ao mundo a passeio.  

7.§ Em outra ocasião, a socióloga Diane perguntou 
a um garoto por que ele gostava da última namorada. A 
resposta foi uma lista de várias partes do corpo da moça – 
incluindo as mais íntimas. Quando a professora perguntou 
por que o relacionamento havia  

 

acabado, a justificativa foi: “Era uma relação baseada 
somente no desejo. Não havia amor suficiente.”  

8.§ Uma aluna disse que se sentiu atraída pelo ex 
porque ele tinha um incrível senso de humor. Algum tempo 
depois, passou a reclamar que “ele não levava nada a sério”. 
Nesse caso, também, o que era qualidade virou defeito. Deve 
haver alguma explicação para isso. Nas últimas décadas, 
Diane vem realizando estudos com casais para tentar 
entender o fenômeno que ela chama de atrações fatais. 

9.§ Ela observou que quanto mais acentuada é a 
qualidade reconhecida pelo parceiro no início da relação, 
mais incômoda ela se torna ao longo dos anos. Até virar um 
traço insuportável.  

10.§ Diane acredita que a explicação está 
relacionada à teoria da troca social. Essa teoria parte do 
pressuposto de que as relações humanas são baseadas na 
escolha racional e na análise de custo-benefício. Se os custos 
de um dos parceiros superam seus benefícios, a outra parte 
pode vir a abandonar a relação, especialmente se houver 
boas alternativas disponíveis. “Traços extremos trazem 
recompensas, mas também têm custos associados a eles, 
principalmente numa relação”.  

11.§ Um exemplo é a independência. Ela pode ser 
muito valorizada numa relação. Um marido independente é 
capaz de cuidar de si próprio. Mas se ele for independente 
demais, pode significar que não precisa da mulher. Isso 
acarreta custos para a relação.  

12.§ A receita para evitar que as relações 
naufraguem é a boa e (cada vez mais) escassa tolerância. É 
preciso aprender a relativizar os hábitos irritantes para 
continuar convivendo com uma pessoa que tem muitas 
outras qualidades.  

13.§ Ninguém é totalmente desprovido de 
qualidades e defeitos. Temos os nossos, aprendemos com 
eles e com os deles. Além de tolerância, precisamos exercitar 
a capacidade de apoiar o parceiro quando as coisas vão mal e 
de celebrar quando ele tem alguma razão para isso. Inventar 
programas novos e interessantes (zelar para que isso 
aconteça com frequência) pode realçar as qualidades de 
quem você gosta e amenizar as características e manias 
irritantes. Irritante por irritante somos todos. Mas também 
podemos ser incrivelmente interessantes.  

Adaptado de http://revistaepoca.globo.com/Saude-e-bem-estar/ cristiane-
segatto/noticia/2012/01/amores-imperfeitos.html em 01/12/2012 
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01. De acordo com as informações apresentadas no 
texto, pode-se afirmar que  

a) para sustentar as relações, a receita é a tolerância. 
Isso porque os hábitos irritantes, mesmo que 
incomodem, precisam ser tolerados para conviver 
bem com o outro que tem muitas outras qualidades.  

b) a teoria da troca social crê que se os benefícios que o 
parceiro traz à relação ultrapassam seus defeitos, a 
outra parte pode vir a abandonar a relação, por causa 
da existência de boas alternativas disponíveis. 

c) os indivíduos apaixonados costumam ser 
compassíveis com os defeitos do parceiro, embora tais 
defeitos lhes incomodem.  

d) grande parte dos casais apaixonados está satisfeito 
com o companheiro, já que, apesar dele apresentar 
defeitos, suas qualidades sempre são superiores.  

e) uma característica reconhecida como qualidade no 
início do relacionamento tende a tornar-se mais 
marcante com o passar do tempo, levando o parceiro 
a valorizá-la cada vez mais no cotidiano.  

 

02. No trecho “Há quem se dedique a tentar entendê-
los.”(4.§), o termo destacado tem como referente a 
expressão: 

a) à minoria que parece satisfeita.  

b) aos defeitos do companheiro.  

c) a uma subespécie em extinção.  

d) ao grupo majoritário dos apaixonados intolerantes.  

e) aos amigos. 

 

03. Ao analisar o seguinte período “Deve haver alguma 
explicação para isso.” (8.§), pode-se dizer que o termo 
em destaque retoma por coesão  a seguinte ideia:  

a) a causa das relações humanas serem sustentadas na 
escolha racional e na análise de custo-benefício.  

b) o motivo da garota que participou da entrevista 
sentir-se atraída pelo ex que tinha um incrível senso 
de humor.  

 

 

 

 

c) o motivo do que é qualidade no início do 
relacionamento se tornar, com o passar do tempo, um 
defeito. 

d) a razão de alguém apaixonar-se pelo outro por ele 
ser incrivelmente trabalhador.  

e) a causa de algumas pessoas estarem satisfeitas com 
o parceiro que possuem.  

 

04. Em “Quantos dos seus amigos descrevem o parceiro 
(ou parceira) de uma forma estranhamente dúbia?”, a 
expressão em destaque pode ser substituída por  

a) peremptória.  

b) incisivo.  

c) categórica.  

d) ambígua.  

e) precisa. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação 
das palavras.  

a) Ínicio  

b) Tolerânte  

c) Freqüência 

d) Sociológo  

e) Minoritário  

 

06. “Tolerar os defeitos do companheiro e entender 
que, ao firmar uma parceria, compramos um pacote 
completo...” A oração acima expressa circunstância  

a) condicional.  

b) temporal. 

c) proporcional.  

d) oposição.  

e) conformativa.  
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07. Em “A primeira coisa que chamou minha atenção 
foi o fato de que ele era incrivelmente trabalhador...”, 
a oração destacada  

a) exerce o papel de aposto do sujeito “primeira coisa”.  

b) pode ser classificada como oração subordinada 
adjetiva restritiva, com valor de adjunto adnominal no 
período em que se insere.  

c) tem a função de indefinir e generalizar o termo 
antecedente. 

d) traz uma explicação a respeito do sujeito “primeira 
coisa”, o que a caracteriza como um predicativo do 
sujeito.  

e) exerce a função de vocativo do sujeito “primeira 
coisa”.  

 

08. Analise os períodos retirados do texto e assinale a 
alternativa em que o termo destacado é um pronome 
relativo.  

a) “...para tentar entender o fenômeno que ela chama 
de atrações fatais.”  

b) “Uma aluna disse que se sentiu atraída pelo ex...” 

c) “...zelar para que isso aconteça com frequência...”  

d) “Diane pediu que a mulher se lembrasse das 
qualidades...”  

e) “...entender que, ao firmar uma parceria, compramos 
um pacote completo...”  

 

09. Assinale a alternativa correta quanto à informação 
entre parênteses para as expressões em destaque.  

a) “Ninguém é totalmente desprovido...” (intensidade) 

b) “...vivia reclamando que o marido trabalhava 
demais.” (tempo)  

c) “Quatro anos depois passa a ser visto pela amada 
como um sujeito preguiçoso...” (causa) 

d) “Nesse caso, também, o que era qualidade virou 
defeito.” (dúvida)  

e) “Era uma relação baseada somente no desejo.” 
(restrição)  

 

 

 

 

10. “É uma reclamação tão corriqueira que começo a 
achar que estranha é a minoria que parece satisfeita 
com o que tem em casa...” no período apresentado, o 
termo em destaque inicia um trecho o qual traz uma 
relação de 

a) explicação.  

b) contraste.  

c) adição.  

d) consequência.  

e) conclusão.  

 
 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

11. O tipo de malware que invade o sistema 
computacional da vítima se passando por um arquivo 
genuíno, mas que instala na máquina programas e 
códigos maliciosos que estão embutidos no seu 
arquivo hospedeiro, é: 

a) Trojan Downloader 

b) Worm 

c) Phishing 

d) Trojan Dropper 

e) Spam 

 

12. Algumas páginas na internet monitoram o 
comportamento de seus visitantes no site durante a 
permanência para coletar informações sobre os 
produtos acessados, a preferência do cliente, entre 
outras atividades, para repassarem essas informações 
para outras empresas. Para combater esse tipo de 
captura de dados o programa Mozilla Firefox, versão 
recente na instalação padrão, disponibiliza uma 
ferramenta nativa que informa a página que o usuário 
não autoriza o levantamento de dados. Essa 
ferramenta é: 

a) extensões. 

b) navegação privada. 

c) do not track (não me rastreie). 

d) bloqueador de pop-ups. 

e) sync. 



6 
5º Simulado – AGEPEN RR – 18/10/2020 

 

 

13. Quando o apontador do mouse (cursor) estiver em 
qualquer posição no parágrafo de um texto editado 
no aplicativo Word, a função da tecla Home é 
movimentá-lo para o início: 

a) da tela. 

b) da linha. 

c) da página. 

d) do parágrafo. 

e) do documento. 

 

14. Considerando o editor de planilhas Excel, versão de 
instalação padrão. 

 

De acordo com a imagem anterior, o resultado da célula 
G2 é apresentado dessa forma devido: 

a) a utilização do caractere * fora de parênteses; 

b) a função média não ser possível de aplicação no 
intervalo indicado; 

c) o resultado só poder ser apresentado na linha abaixo, 
não na coluna seguinte; 

d) a função estar digitada em maiúsculo; 

e) a célula não ser larga o suficiente para retornar o 
resultado. 

 

15. A respeito do Sistema Operacional Microsoft 
Windows 7 e 10, julgue os itens a seguir. 

I. No Windows 7 ou 10, pelo menu Iniciar é possível 
encontrar os principais aplicativos instalados pelo 
usuário. 

II. Entre as versões destacadas, apenas no Windows 10 
é possível sincronizar uma conta de usuário à nuvem. 

III. Com o Windows 10 é possível realizar autenticação 
de sessão por biometria, além do recurso de senha 
comum. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 

a) I, apenas. 

 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

16. Em um censo realizado em uma cidade em que são 
consumidos somente as pastas de dente das marcas X, 
Y e Z, verifica-se que:  

I. 40% consomem X.  

II. 40% consomem Y.  

III. 47% consomem Z.  

IV. 15% consomem X e Y.  

V. 5% consomem X e Z.  

VI. 10% consomem Y e Z.  

VII. qualquer elemento da população consome pelo 
menos uma marca de pasta de dente.  

Qual o percentual de habitantes da cidade que 
consomem uma e somente uma marca de pasta de 
dente?  

a) 80%.  

b) 76%.  

c) 79%.  

d) 70%.  

e) 60%. 

 

17. A senha do cofre de Guilherme é dada por uma 
sequência de seis números, todos menores que 100, 
que obedece a determinada lógica. Guilherme 
esqueceu o quinto número dessa sequência, mas 
lembrava dos demais. São eles: {31, 27, 34, 30,__, 33}. 
Assim, o quinto número da sequência é: 

a) 31. 

b) 32. 

c) 36. 

d) 37. 

e) 38. 
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18. O número que completa a seguinte sequência 2, 5, 
10, 17, 26, ..., é: 

a) 27. 

b) 36. 

c) 37. 

d) 6. 

e) 18. 

 

19. Considere as premissas 𝑝 e 𝑞 para responder o que 
se pede.  

𝑝: Concurso público é crescimento. 

𝑞: A leitura enobrece. 

De acordo com 𝑝 e 𝑞, a afirmação “Concurso público 
não é crescimento” ou “a leitura enobrece” é falsa se: 

a) 𝑝 é verdadeira e 𝑞 é falsa. 

b) ~𝑝 é falsa e  ~𝑞 é falsa. 

c) 𝑝 é falsa e 𝑞 é falsa. 

d) 𝑝 é falsa e ~ 𝑞 é falsa. 

e) ~𝑝 é verdadeira e 𝑞 é falsa. 

 

20. A negação lógica da sentença "se estou de dieta, 
então fecho a boca" é: 

a) Se não estou de dieta, então não fecho a boca. 

b) Se estou de dieta, então não fecho a boca. 

c) Estou de dieta e não fecho a boca. 

d) Se fecho a boca, então estou de dieta. 

e) Estou de dieta ou não fecho a boca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

21. Acerca da matéria de organização administrativa 
brasileira, a descentralização administrativa 

a) consiste na distribuição de competências e 
responsabilidades dentro de uma mesma pessoa 
jurídica, caso em que inexiste hierarquia ou 
subordinação.  

b) é pautada por uma relação de subordinação. 

c) pode ocorrer por meio da transferência de 
competências para pessoas da Administração indireta, 
situação sujeita ao princípio da reserva legal. 

d) sempre será realizada mediante lei ou contrato 
administrativo. 

e) por delegação transfere a execução e titularidade de 
um determinado serviço público. 

 

22. Levando em consideração as regras constitucionais 
aplicáveis à acumulação remunerada de cargos 
públicos, considere os seguintes itens. 

I – É admitida como regra geral, desde que exista 
compatibilidade de horários. 

II - A proibição de acumular estende-se a empregos e 
funções, abrangendo, também, as sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público. 

III – Em caso de acumulação lícita, o teto remuneratório 
será calculado sobre cada cargo isoladamente. 

Está correto apenas o disposto em: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) apenas II. 

d) Apenas III. 

e) Nenhuma das assertivas. 
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23. Acerca da invalidação de um ato administrativo 
vinculado, praticado por um agente público de um 
órgão do Poder Executivo, é correto afirmar que, em 
regra, o ato pode ser 

a) revogado, por questão de conveniência e 
oportunidade, pelo Poder Judiciário, ou anulado, por 
vício de legalidade, pelo Poder Executivo. 

b) invalidado e revogado por questão de mérito e de 
legalidade, respectivamente, pelo próprio Poder 
Executivo e pelo Poder Judiciário. 

c) revogado e anulado por questão de mérito e 
legalidade, respectivamente, pelos Poderes Executivo, 
Judiciário e Legislativo. 

d) invalidado e revogado, por questão de mérito e de 
legalidade, respectivamente, somente pelo próprio 
Poder Executivo. 

e) invalidado, por vício de legalidade, pelo próprio 
Poder Executivo e ou mesmo pelo Poder Judiciário. 

 

24. Conforme disposto na Lei Complementar Estadual 
n° 053, de 31 de dezembro de 2001, que estabelece o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do 
Estado de Roraima, assinale a alternativa incorreta 

a) Após ser nomeado, o servidor tem um prazo de trinta 
dias para tomar posse. 

b) A posse ocorre apenas em caso de provimento de 
cargos por meio de nomeação. 

c) A posse poderá ser feita mediante procuração 
específica. 

d) Após devidamente empossado, o servidor, sob pena 
de demissão, deve entrar em exercício no prazo de 
quinze dias. 

e) O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do 
exercício serão registrados no assentamento 
individual do servidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriana Fauth 

25. O artigo 7° da Constituição Federal versa sobre os 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social 

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

a) relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, mas não estará previsto indenização 
compensatória; 

b) jornada de oito horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva; 

c) salário-família pago em razão do dependente do 
trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

d) participação nos lucros, ou resultados, vinculada da 
remuneração, e, excepcionalmente, participação na 
gestão da empresa, conforme definido em lei; 

e) repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos 
domingos. 

 

26. Tendo em vista o tema Cidadania e Direitos 
políticos, assinale a alternativa correta. 

a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, 
referendo e iniciativa popular; 

b) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para 
os maiores de dezesseis anos e facultativos para os 
analfabetos; os maiores de setenta anos; e os maiores 
de dezesseis e menores de dezoito anos; 

c) Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os 
conscritos; 

d) São condições de elegibilidade, na forma da lei a 
idade mínima de trinta anos para Presidente e Vice-
Presidente da República e Senador; 

e) São elegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
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27. Referente ao Poder Judiciário, assinale a alternativa 
correta. 

a) Não é órgão do Poder Judiciário o Tribunal de Contas 
da União – TCU e o Superior Tribunal Militar – STM; 

b) O juiz titular não precisa residir na respectiva 
comarca, salvo por determinação do tribunal.  

c) Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou 
tribunal do qual se afastou, antes de decorridos cinco 
anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou 
exoneração. 

d) Aos juízes é facultado receber custas ou participação 
em processo. 

e) Aos juízes é vedado exercer, ainda que em 
disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de 
magistério. 

 

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

a) À Polícia Federal, além das atribuições definidas em 
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

b) Conforme dispõe a Constituição Federal, compete à 
Polícia Federal apurar infrações penais cuja prática 
tenha repercussão interestadual e exija repressão 
uniforme, na forma da lei. 

c) Os municípios poderão constituir Guarda Municipal, 
as quais se destinarão à apuração de infrações penais 
e proteção de bens, serviços e instalações do 
município. 

d) As Polícias militares e os corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do exército 
subordinam-se, juntamente com as Polícias Civis, aos 
Governadores do estado, do Distrito Federal, dos 
territórios e aos Prefeitos Municipais. 

e) Às polícias militares, cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública, enquanto cabe à 
Polícia Civil, exclusivamente, as atividades de defesa 
civil. 

 
 
 
 
 
 

 
DIREITO PENAL 

Ivo Martins 

29. Sobre o Crime de Homicídio, assinale a assertiva 
incorreta. 

a) Caso o agente aja sob o domínio de violenta emoção, 
logo em seguida a injusta provocação da vítima, ele 
pratica o homicídio privilegiado. 

b) Sendo doloso o homicídio, a pena é majorada se o 
crime é praticado contra pessoa menor de 14 
(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. 

c) No homicídio culposo, a pena é majorada, se o crime 
resulta de inobservância de regra técnica de profissão, 
arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar 
imediato socorro à vítima, não procura diminuir as 
consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão 
em flagrante. 

d) O perdão judicial pode ser aplicado nas hipóteses de 
homicídio culposo ou privilegiado. 

e) A pena do feminicídio é majorada se o crime for 
praticado na presença de descendente ou de 
ascendente da vítima. 

 

30. No Brasil, de acordo com a Lei n.º 8.072/1990, é 
considerado hediondo o crime de: 

a)  favorecimento da prostituição ou de outra forma de 
exploração sexual de mulheres. 

b)  infanticídio. 

c)  extorsão qualificada por qualquer resultado. 

d)  lavagem de dinheiro. 

e)  epidemia com resultado morte.  

 

31. Assinale a alternativa em que há elementos da 
culpabilidade, adotada pelo nosso ordenamento 
jurídico. 

a) Potencial consciência da ilicitude, imputabilidade e 
exigibilidade de conduta diversa. 

b) Tipicidade, imputabilidade e exigibilidade de conduta 
diversa. 

c) Exercício regular de um direito, tipicidade e 
exigibilidade de conduta diversa. 

d) Potencial consciência da ilicitude, exercício regular de 
um direito e exigibilidade de conduta diversa 

e) Potencial consciência da ilicitude, imputabilidade e 
inexigibilidade de conduta diversa. 
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32. Com base na Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento), assinale a assertiva correta. 

a) Para se configurar o crime de disparo de arma de 
fogo, não importa que sujeito ativo do crime dispare 
arma de fogo ou acione munição em via terrestre, via 
rural ou via pública, bastando para a configuração do 
delito que ocorra o disparo, desde que essa conduta 
não seja tão grave quanto os crimes de porte e posse 
ilegal de arma de fogo. 

b) O crime de omissão de cautela (art. 13), se configura 
quando o possuidor ou proprietário deixa de observar 
as cautelas necessárias para impedir que menor de 14 
(quatorze) anos se apodere de arma de fogo. 

c) A Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e 
o Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido são 
delitos que apresentam as mesmas penas, tanto que 
constituem o mesmo tipo penal. 

d) Em relação ao crime de Comércio ilegal de arma de 
fogo, equipara-se à atividade comercial ou industrial, 
para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação 
de serviços, fabricação ou comércio irregular ou 
clandestino, inclusive o exercido em residência. 

e) Possuir somente munição, de uso permitido, em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
no interior de sua residência ou dependência desta, 
não configura crime. 

 

33. Ainda no que tange à Lei nº 8.072/1990: 

 a) Os crimes serão considerados hediondos apenas se 
consumados. 

 b) Nenhuma modalidade de furto é considerada 
hediondo. 

 c) A hediondez no Brasil é definida a partir do Critério 
Legal. 

 d) não existe vedação legal expressa à concessão dos 
institutos da graça e do indulto. 

 e) crimes hediondos são imprescritíveis. 

 
 
 
 
 
 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Fernando Bezerra 

34. Com relação ao Inquérito Policial, assinale a 
alternativa correta. 

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

b) Em nenhuma hipótese, a autoridade policial está 
autorizada a determinar o arquivamento dos autos de 
Inquérito Policial. 

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

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

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

35. Acerca do tema Ação Penal, assinale a alternativa 
correta. 

a) Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial 
será iniciado de ofício pela autoridade policial. 

b) A queixa contra qualquer dos autores do crime 
obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público 
velará pela sua indivisibilidade. 

c) O Ministério Público poderá desistir da ação penal a 
qualquer tempo, desde que justificadamente. 

d) A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o 
auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria 
expedida pela autoridade judiciária ou policial. Esta 
regra permanece no CPP e encontra-se recepcionada 
pela CF/88. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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36. Em relação à competência em processo penal, 
julgue os itens abaixo. 

I. O concurso entre jurisdição comum e militar constitui 
causa de separação obrigatória de processos. 

II. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais 
jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido 
a infração consumada ou tentada nas divisas de duas 
ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela 
prevenção. 

III. Tratando-se de infração continuada ou permanente, 
praticada em território de duas ou mais jurisdições, a 
competência firmar-se-á pela prevenção. 

Assinale a sequência correta: 

a) F, V, F 

b) F, F, V 

c) F, V, V 

d) V, F, V 

e) V, V, V 

 

37. Acerca da Prova no Processo Penal, analise os itens 
subsequentes. 

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

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

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

Assinale a sequência correta: 

a) F, V, F 

b) F, F, V. 

c) F, V, V. 

d) V, F, V. 

e) V, V, F. 

 

 

 

38. Sobre o Código de Processo Penal e os Juizados 
Especiais Criminais (Lei 9.099/95), assinale a 
alternativa correta. 

a) 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, independente 
das regras de conexão e continência. 

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

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

d) Quando o acusado se recusar a assinar, não souber 
ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante 
será assinado por uma testemunha, que tenha ouvido 
sua leitura na presença do preso, e certificado tal fato 
pelo escrivão. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

 

LEGISLAÇÃO PENAL 
Priscila Silveira 

39. De acordo com a Lei de Execução penal (Lei 
7.210/1984), é INCORRETO afirmar: 

a) A mulher e o maior de 60 anos de idade, 
separadamente, serão recolhidos para 
estabelecimento próprio e adequado à respectiva 
condição pessoal. 

b) O preso provisório acusado da prática de crime 
hediondo ficará separado dos demais presos.                       

c) O trabalho do preso não está sujeito ao regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

d) O preso provisório e o condenado à pena definitiva, 
estão obrigados ao trabalho. 

e) Considera-se egresso o liberado definitivo, pelo prazo 
de 1 ano a contar da saída do estabelecimento e o 
liberado condicional, durante o período de prova. 
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40. Lúcia e Maria estão em cumprimento de pena no 
regime semiaberto, possuem bom comportamento 
carcerário. Lúcia, primária, já cumpriu mais da metade 
da pena e Maria, que é reincidente, cumpriu 1/6 da 
pena. Lúcia foi comunicada do falecimento de sua 
neta e deseja ir ao funeral dela. Maria deseja visitar a 
família e participar da ceia de Natal. Ambas 
preenchem os demais requisitos legais para a saída. 
Nessa situação, é correto afirmar que: 

a) negar a ambas as condenadas os pedidos, porque 
não cabe autorização de saída nas hipóteses 
indicadas. 

b) permitir a saída temporária, sem escolta, de ambas 
as condenadas. 

c) permitir a saída, com escolta, de Lúcia; e não permitir 
a saída temporária de Maria, mesmo com escolta.  

d) permitir a saída, sem escolta, de Lúcia; e a saída 
temporária, com escolta, de Maria. 

e) permitir a saída, com escolta, de ambas as 
condenadas. 

 

41. No que diz respeito às disposições preceituadas na 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, é correto 
afirmar. 

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

b) É dever exclusivo da família, assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida.  

c) Na interpretação da Lei levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e 
a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento. 

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

e) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até onze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 

 

42. Com base na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003, que rege o Estatuto do Idoso, assinale a 
alternativa correta. 

a) aos idosos, é assegurada prioridade especial aos 
maiores de setenta anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação 
aos demais idosos. 

b) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 
negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado aos seus direitos, apenas 
por ação, será punido na forma da lei. 

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

d) O Estatuto do Idoso foi instituído para regular os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

e) É obrigação da sociedade de forma privativa, 
assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana. 

 

43. No que se refere a organização criminosa (Lei nº 
12.850/2013), assinale a opção correta: 

a) A associação estável e permanente de três ou mais 
pessoas para a prática de crimes é requisito para a 
configuração de organização criminosa. 

b) É circunstância elementar da organização criminosa a 
estrutura ordenada, caracterizada pela divisão formal 
de tarefas entre os membros da sociedade criminosa. 

c) A colaboração premiada prevista na Lei de 
Organização Criminosa poderá ser realizada tanto na 
fase investigatória quanto na fase judicial, mas não 
após sentença. 

d) À colaboração premiada prevista na Lei de 
Organização Criminosa não poderá ser aplicado o 
perdão judicial, mas poderá implicar substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao 
colaborador, na hipótese de recuperação total ou 
parcial do produto de crime. 

e) A infiltração de agentes de polícia em tarefas de 
investigação será autorizada, inicialmente, pelo prazo 
de até 6 (seis) meses, sendo possíveis renovações, 
desde que comprovada a necessidade. 
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44. De acordo com a Lei nº 9.455, de 07 de abril de 
1977, que define os crimes de tortura, assinale a 
alternativa correta: 

a) Caso um agente público responda pelo crime de 
tortura, sua pena poderá ser aumentada em (um) 
sexto a (um) terço devido a sua função pública.  

b) Aquele que se omite em face da prática do crime de 
tortura, quando tinha o dever de evitá- las ou apurá-
las, não pratica crime. 

c) A condenação acarretará a perda do cargo, função ou 
emprego público e a interdição para seu exercício pelo 
mesmo prazo da pena aplicada 

d) A condenação não acarretará a perda do cargo, 
função ou emprego público, podendo o condenado 
exercer suas funções normalmente. 

e) A pena para o crime de tortura, quando resulta 
morte, é de reclusão de oito a doze anos. 

 

 

ECA, ESTATUTO DO IDOSO E DIREITOS 
HUMANOS 

Lilian Novakoski 

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

a) Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

b) Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-
se inocente até que a sua culpabilidade fique 
legalmente provada no decurso de um processo 
público em que todas as garantias necessárias de 
defesa lhe sejam asseguradas 

c) Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua 
nacionalidade nem do direito de mudar de 
nacionalidade. 

d) Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições 
de igualdade, às funções públicas do seu país 

e) O meio ambiente equilibrado é direitos de todos, 
bem como, das futuras gerações.  

 

 

 

 

 

46. Julgue os itens, como verdadeiro ou falso, acerca 
das Regras Mínimas da ONU para Tratamento de 
Pessoas Presas 

I - Nenhuma pessoa deve ser admitida num 
estabelecimento prisional sem uma ordem de 
detenção válida. 

II- Para as reclusas grávidas, deve existir serviço médico 
disponível e local adequado para realização do parto, 
que deve ser, preferencialmente, no estabelecimento 
prisional.  

III- A decisão que permite à criança ficar com o seu pai 
ou com a sua mãe no estabelecimento prisional deve 
ser baseada no melhor interesse da criança. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I e III 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) Todas as alternativas.  

 

47. As Regras Mínimas da ONU para tratamento de 
presos prevê que o confinamento solitário refere-se 
ao confinamento do recluso por ___ horas ou mais, 
por dia, sem contato humano significativo. O 
confinamento solitário prolongado refere-se ao 
confinamento solitário por mais de ___ dias 
consecutivos. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas 

a) 24-10 

b) 22-15  

c) 22-10  

d) 20-15 

e) 24-15 
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48. Julgue as assertivas com base no Decreto 
7.037/2009 - PNDH – 3: 

I-É objetivo estratégico do PNDH -3 o monitoramento 
dos compromissos internacionais assumidos pelo 
Estado brasileiro em matéria de Direitos Humanos. 

II- Estão incluídas no Eixo Orientador IV, que trata da 
Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à 
Violência, as seguintes diretrizes: Democratização e 
modernização do sistema de segurança pública; 
Transparência e participação popular no sistema de 
segurança pública e justiça criminal; Prevenção da 
violência e da criminalidade e profissionalização da 
investigação de atos criminosos; Combate à violência 
institucional, com ênfase na erradicação da tortura e 
na redução da letalidade policial e carcerária. 

III-O PNDH -3 O Programa Nacional de Direitos 
Humanos – PNDH-3, define os eixos orientadores, as 
diretrizes, os objetivos estratégicos e as ações 
programáticas da política de Direitos Humanos no 
Brasil.  

Estão corretas: 

a) I e II 

b) I, II e III 

c) II 

d) Todas estão corretas 

e) Todas estão incorretas  

 

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

a) É adolescente aquele que possui 12 anos até 
completar 18 anos.   

b) A criança gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 
de liberdade e de dignidade. 

c) A garantia de prioridade compreende a criança e 
adolescente compreende a primazia de receber 
proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, salvo 
situações expressas em lei.  

 

 

d) Na interpretação do ECA levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 
individual, os direitos e deveres da família, e a 
condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento. 

e) O ECA inovou por prever a proteção integral da 
criança e adolescente em situação irregular.  

 

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

I- Trata-se da garantia da prioridade da pessoa idosa a 
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso e atendimento 
preferencial imediato e individualizado junto aos 
órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 
população 

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, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos 
pessoais. 

III-É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos 
direitos do idoso 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III 

d) III 

e) I e III 
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