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Simulado 
PCERJ Inspetor e Investigador 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 100 questões que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil dos últimos 
concursos da PCERJ. 

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 13:30 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o fhttps://bit.ly/Simulado-PCERJ-Inspetor-e-Investigador-14-11-2021ormulário com seu 
gabarito está localizado na última página deste PDF; 

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

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PCERJ-Inspetor-e-Investigador-14-11-2021 
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https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/provao-de-bolsas-escrevente-tj-sp/
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PORTUGUÊS 
Janaína Arruda 

Os cães à frente. E os jovens a cavalo, e o tinir dos 
metais.  

Vozes ao vento. Entre os troncos escuros, o 
vermelho galopa. A caçada invade com seus sons a 
floresta. 

Um repentino bater de asas, são pássaros em fuga, 
caça pequena que não interessa aos caçadores. 
Querem javali, cervo, carne para assar à noite no 
castelo. Controlam os cavalos atrás dos cães que 
farejam devassando moitas, os cascos pisoteiam 
musgos e folhas mortas, resvalam nas pedras. E (10) 
avançando, os jovens saem do mais denso das 
árvores, aproximam-se do rio. No rio, uma mulher 
se banha. 

 

01. De acordo com o texto, ocorre um repentino 
bater de asas porque 

a) São caça pequena que não interessa. 

b) Os caçadores querem o javali. 

c) Os pássaros estão em fuga. 

d) Os cascos pisoteiam musgo. 

e) Os jovens saem do mais denso das árvores.   

 

O vencedor arranca a lança de um tranco, as esporas 
afundam nos flancos suados, sons e corpos ainda 
giram em torvelinho, depois se vão. As outras caças 
serão levadas para o castelo atravessadas sobre os 
cavalos, gotejando sangue. 

02. No trecho: “As outras caças serão levadas para 
o castelo atravessadas sobre os cavalos, gotejando 
sangue”, os verbos em destaque correspondem à 
voz passiva analítica.  

O apagamento do agente da ação confere ao 
período um tom de 

a) indiferença quanto a quem praticou o ato 

b) mistério quanto à autoria do ato 

 

c) confusão quanto à autoria do ato. 

d) destaque quanto ao ato e não ao autor. 

e) omissão quanto ao ato praticado. 

 

Aos poucos, vozes e latidos afundam entre folhas. A 
floresta volta ao seu silêncio. Nada parece mover-
se. Na escuridão que se adensa, o corpo é branco 
como a lua. 

Mas algo se move. Um leve estalar de gravetos, 
sombras furtivas, o brilho amarelo dos olhos. Com a 
noite, temerosos a princípio, logo vorazes, chegam 
os lobos. É rápido seu banquete. 

03. Para a construção do texto o autor faz uma 
comparação. A oração que exemplifica essa 
afirmativa é 

a) vozes e latidos afundam entre folhas  

b) o corpo é branco como a lua  

c)Nada parece mover-se  

d)Na escuridão que se adensa 

e)o brilho amarelo dos olhos 

 

04. Observe o trecho: “É rápido seu banquete”  

A oração que apresenta a mesma formação é: 

a) A mulher foi assassinada pelos caçadores. 

b) Os caçadores a mataram rapidamente. 

c) Ela era de uma aldeia distante. 

d) A morte foi dolorosa. 

e) É importante para ele... 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Simulado PCERJ – 14/11/2021 

 

 

05. Assinale a opção que apresenta mais de uma 
possibilidade na colocação do pronome:  

a) os jovens saem do mais denso das árvores, 
aproximam-se do rio  

b) No rio, uma mulher se banha.  

c) Não lhe dão tempo.  

d) depois deixam por um instante que se afaste  

e)Cães avançam sobre o javali, que se esquiva de um 
lado a outro 

 

Jaz a mulher de borco. Das suas costas, como um 
fino tronco, nasce a lança. Os caçadores se 
aproximam. Sem apear, examinam do alto a presa 
abatida, cavalos e cães pateiam ao redor num agitar 
de ancas e caudas. 

06. No trecho: Das suas costas, como um fino 
tronco, nasce a lança, as vírgulas:  

a) isolam orações adverbiais deslocadas 

b) isolam locuções adverbiais deslocados 

c) separam elementos de enumeração 

d) isolam aposto explicativo 

e) isolam locução adverbial e oração adverbial 

 

07. No trecho: “Os outros retêm seus cavalos.”  o 
verbo concorda com o sujeito. Assinale a 
alternativa que apresenta erro na concordância: 

a) Vende-se casas. 

b) Foi encontrado o rapaz do noticiário. 

c) Ela havia retirado a reclamação. 

d) Elas parecia serem pessoas importantes.  

e) Elas pareciam ser pessoas importantes.  

 

 

 

 

 

Agora é na direção dele que o javali investe. Dele 
que não pode se levantar e que perdeu a lança. Dele 
indefeso. A cabeçorra baixa se aproxima, quase o 
alcança com suas presas amarelas, quando um 
movimento novo, um ruído vindo da floresta, 
interrompe os guinchos. Um instante de hesitação, 
a cabeçorra se volta, e o javali foge, abandonando 
sua presa.  

08. No trecho: A cabeçorra baixa se aproxima, 
quase o alcança com suas presas amarelas, quando 
um movimento novo, um ruído vindo da floresta, o 
termo em destaque exerce a função de 

a) objeto indireto 

b) adjunto adnominal 

c) objeto direto 

d) sujeito 

e) complemento nominal  

 

09. Assinale a oração que apresenta a palavra em 
destaque com a mesma função do trecho: 
“Controlam os cavalos atrás dos cães que farejam 
devassando moitas (l.9)”  

a) É assim que eles a descobrem  

b) estendendo o braço para agarrar os panos com 
que se sentiria quase salva  

c) “Antes que o bando saciado se afaste” 

d) “Cães avançam sobre o javali, que se esquiva de 
um lado a outro” 

e) “o cavaleiro pense que se conseguir afastar um 
pouco o cavalo ”  
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Cães avançam sobre o javali, que se esquiva de um 
lado a outro, tentando escapar. A ponta de ferro 
desce com fúria, resvala no (60) peito hirsuto, se 
mancha de sangue. 

10. A ponta de ferro desce com fúria, resvala no 
peito hirsuto, se mancha de sangue.  

A palavra destacada significa:  

a) cheio de medo 

b) cheio de raiva 

c) cheio de feridas 

d) cheio de ar 

e) cheio de pelos  

 

11. “A caçada invade com seus sons a floresta.”  

A expressão em destaque tem a função de:  

a) Complemento do verbo INVADIR 

b) Complemento do nome CAÇACA 

c) Locução adverbial de modo 

d) Locução adjetiva  

e) complemento do nome FLORESTA 

 

12. “À sua frente, uma moita estremece, as 
folhagens se abrem devagar.”  

A oração que apresenta a mesma justificativa de 
crase que a construção acima é:  

a) A mulher entregou a roupa à costureira. 

b) Ele chegará às 14h.  

c) Sua blusa é semelhante à minha.  

d) Nós o encontraremos à tarde.  

e) Leve o bolo à Dona Maria.  

 

 

 

 

 

 

13. No trecho: “Antes que o bando saciado se 
afaste, uma loba afunda o focinho no peito aberto 
e colhe o coração, o rubro coração daquele pálido 
corpo”, a oração em destaque exerce uma 
circunstância de: 

a) Causa 

b) Consequência 

c) Tempo 

d) Modo 

e) Condição  

 

14. Assinale a opção em que as palavras são 
acentuadas devido à mesma regra:  

a) pássaros, atrás, árvores 

b) água, rápida, estará 

c) próprios, inúteis, fúria 

d) retêm, protegê-la, é 

e) única, súbita, água 

 

Jaz a mulher de borco. Das suas costas, como um 
fino tronco, nasce a lança. Os caçadores se 
aproximam. Sem apear, examinam do alto a presa 
abatida, cavalos e cães pateiam ao redor num 
agitar de ancas e caudas. 

15. A palavra destaca apresenta sentido contrário 
como em:  

a) Desapear 

b) Pular 

c) Desmontar 

d) Descer 

e) Erigir 
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Todo homem traz em si a imagem da mulher que 
reflete a sua mãe: é por isso que se determina a 
respeitar as mulheres em geral ou a desprezá-las 
ou a ser totalmente indiferente com relação a elas. 
(Nietzsche)  

16. Para o autor:  

a) Toda mulher é vista como mãe 

b) Existem três imagens de mulher 

c) Toda mulher deve ser respeitada 

d) A indiferença faz parte da imagem da mulher 

e) Desprezo e respeito são hábitos convergentes 

 

17. Sê fiel a ti mesmo e jamais serás falso com 
ninguém (Shakespeare)   

O trecho em destaque apresenta uma relação de:   

a) Adição   

b) Adversidade 

c) Concessão 

d) Condição 

e) Causa  

 

 18. A vingança nunca é plena, mata a alma e a 
envenena. (Chaves)   

De acordo com o texto,   

a) A causa de a vingança não ser plena é em 
decorrência de matar e envenenar a alma  

b) A consequência de a vingança matar a alma é 
porque se torna plena  

c) A causa de a vingança matar a alma é em virtude 
de sua capacidade de envenená-la plenamente   

d) A plenitude da alma está em ser mortal e capaz 
de envenenar a vingança  

e) A vingança é a alma plena que mata por causa do 
envenenamento que provoca.   

 

 

 

 19. Aos que a felicidade  

      É sol, virá a noite.  

      Mas ao que nada espera  

     Tudo que vem é grato   

          (Fernando Pessoa)   

 A ideia central do poema está pautada em  

a) Otimismo 

b) Pessimismo 

c) Realismo  

d) Negativismo  

e) Desculpismo  

 

20. Aos que a felicidade   

     É sol, virá a noite  

 Das alternativas abaixo, aquela que não apresenta 
a mesma relação presente em sol/noite é:   

a) Chuva/deserto  

b) Frio/suor  

c) Alimento/fome  

d) Livro/compilação   

e) Dúvida/convicção   

 

 21. “ Procure convencer, repreenda, anime e ensine 
com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em 
que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro 
ensinamento, mas seguirão os seus próprios 
desejos. E arranjarão para si mesmas uma porção 
de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem 
ouvir.” 2Timóteo   

 O trecho em destaque apresenta:   

a) Cinco orações coordenadas   

b) Quatro orações coordenadas  

c) Quatro orações subordinadas  

d) Cinco orações subordinadas  

e) Um período único  
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 22. E arranjarão para si mesmas uma porção de 
mestres, que vão dizer a elas o que elas querem 
ouvir  

A palavra QUE nas duas ocorrências apresenta valor 
de  

a) Objeto direto e sujeito  

b) Complemento nominal e sujeito  

c) Sujeito e objeto direto  

d) Objeto direto e objeto indireto  

e) Predicativo e sujeito   

  

23. Alcançamos o estágio final do absurdo em que 
algumas pessoas são consideradas responsáveis 
por coisas que aconteceram antes de seu 
nascimento, enquanto outras pessoas não são 
consideradas responsáveis pelo que elas mesmas 
estão fazendo hoje. (Thomas Sowell)  

De acordo com o trecho 

a) Existem pessoas que são autoras de problemas 
passados 

b) Existem pessoas responsabilizadas por algo que 
não cometeram 

c) Existem pessoas responsabilizadas pelo que 
estão fazendo hoje 

d) Existem pessoas que não são autoras de nenhum 
dos problemas 

e) Existem pessoas responsabilizadas pelo 
nascimento do que fazem hoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcançamos o estágio final do absurdo em que 
algumas pessoas são consideradas responsáveis 
por coisas que aconteceram antes de seu 
nascimento, enquanto outras pessoas não são 
consideradas responsáveis pelo que elas mesmas 
estão fazendo hoje. (Thomas Sowell) 

24. O termo “enquanto” pode ser substituído, 
mantendo-se o sentido do trecho por:  

a) Portanto 
b) Por conseguinte 
c) Conquanto 
d) Entretanto 
e) Ao passo que  
 
25. Alcançamos o estágio final do absurdo em que 

algumas pessoas são consideradas responsáveis 
por coisas que aconteceram antes de seu 
nascimento 

O termo destacado só não pode ser substituído por 
a) Contrassenso 
b) Desatino 
c) Quimera 
d) Concatenação 
e) Dislate 
 
26. O bem, quando amadurece, se mostra cada vez 

mais diferente, não só do mal, mas de qualquer 
outro bem. O mal pode ser desfeito, mas não pode 
"transformar-se" em bem. (C. S. Lewis) 

Conforme o texto 
a) Bem e mal possuem valores semelhantes  
b) O mal é mais forte por não poder ser desfeito 
c) O bem supera o mal quanto à capacidade de 

mudança 
d) O mal, apesar de não se transformar, amadurece 

e) O bem amadurece diferente do mal e do próprio 
bem 
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27. O bem, quando amadurece, se mostra cada vez 
mais diferente, não só do mal, mas de qualquer 
outro bem. O mal pode ser desfeito, mas não pode 
"transformar-se" em bem. (C. S. Lewis) 

O uso das vírgulas no trecho destacado ocorre pela 
mesma razão de 

a) No início do ano, os sonhos se renovam. 

b) Ao chegar, deposite os objetos de metal na caixa.  

c) À noite, estaremos juntos no mesmo restaurante. 

d) No momento da dor, não se pensa em nada. 

e) Só existe uma coisa, alegria para todo o sempre.  

 

28. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não 
por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por 
causa daqueles que observam e deixam o mal 
acontecer. (Albert Einstein) 

De acordo com o autor 

a) A inércia do mundo impede a felicidade plena do 
homem 

b) A maldade do mundo dificulta a felicidade das 
pessoas 

c) O mal acontece porque o mundo permite a sua 
existência 

d) Existe uma luta entre bem e mal permanente no 
mundo 

e) A indiferença das pessoas torna o mundo um 
lugar perigoso 

 

29. Assinale a oração que modifica o sentido do 
texto 

a) O mundo é um lugar perigoso para se viver 

b) por causa daqueles que observam e deixam mal 
acontecer 

c) não em decorrência daqueles que fazem o mal 

d) mas por causa daqueles que observam 

e) deixam o mal ocorrer 

 

30. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não 
por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por 
causa daqueles que observam e deixam o mal 
acontecer. (Albert Einstein) 

Os termos destacados exercem função de 

a) sujeito do verbo fazem e observam, 
respectivamente 

b) complemento nominal de “daqueles”, nos dois 
casos 

c) conjunções integrantes ligando oração 
subordinada 

d) conjunção comparativa entre os que fazem e os 
que observam 

e) sujeito indeterminado, pois retomam “daqueles”, 
nos dois casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
Simulado PCERJ – 14/11/2021 

 

 
DREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

31. “A Segurança jurídica consiste no conjunto de 
condições que tornam possível as pessoas o 
conhecimento antecipado e reflexivo das 
consequências diretas de seus atos e de seus fatos 
à luz da liberdade reconhecida” (José Afonso da 
Silva, 2006) 

Exemplo de aplicação do princípio da segurança 
jurídica é o estabelecido no art. 5º, inciso XXXVI, 
da CF, segundo o qual: “a lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada”, considerando o mencionado dispositivo 
assinale a alternativa correta: 

a) A coisa julgada é aquela que se aperfeiçoou, que 
reuniu todos os elementos necessários a sua 
formação, sob a égide da lei em vigor à época. 

b) O ato jurídico perfeito é a decisão judicial 
transitada em julgado, ou seja, aquela de que já 
não caiba recurso. 

c) O direito adquirido é o bem da vida incorporado 
definitivamente ao patrimônio jurídico de seu 
titular. 

d) O direito adquirido não emana diretamente da 
lei, como o ato jurídico perfeito, o qual é uma 
decisão judicial fundada na lei, apta a produzir os 
seus efeitos. 

e) apenas a lei em sentido estrito não pode 
prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada, mas um decreto 
poderia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. A respeito do habeas corpus e do habeas data, 
assinale a alternativa correta. 

a) Conceder-se-á habeas data para a retificação de 
dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 
sigiloso, judicial ou administrativo. 

b) Não são gratuitas as ações de habeas corpus. 

c) O habeas data deve ser impetrado por partido 
político com representação no Congresso 
Nacional. 

d) O habeas corpus deve ser impetrado por partido 
político com representação no Congresso 
Nacional ou por organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou associados. 

e) Qualquer cidadão é parte legítima para 
propor habeas data que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento 
de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

 

33. Em observância ao que dispõe a Constituição 
Federal de 1988, referente ao direito à obtenção 
de certidões, assinale a alternativa correta. 

a) O remédio constitucional que protege o direito 
de certidão é o mandado de segurança. 

b) O direito de obter certidão tem como finalidade 
a defesa de direitos e a defesa contra ilegalidade 
ou abuso de poder. 

c) O direito à obtenção de certidões tem como 
finalidades a defesa de direitos e o esclarecimento 
de situações de interesse de terceiros. 

d) O direito à obtenção de certidões em repartições 
públicas depende do pagamento de taxas, pois 
trata-se de prerrogativa de todas as pessoas. 

e) O remédio constitucional destinado a proteger o 
direito de certidão é o habeas data. 
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34. Nos termos da Constituição Federal de 1988, 
quanto à prisão é correto afirmar que: 

a) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, desde 
que efetuado o necessário pagamento da fiança. 

b) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre serão comunicados imediatamente ao 
juiz competente e, na sua falta, à família do preso 
ou à pessoa por ele indicada. 

c) O preso será informado de seus direitos, entre os 
quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e, mediante 
pagamento, a presença de advogado. 

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

e) O preso não tem direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial, com o objetivo de proteger 
a integridade do agente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. João, brasileiro nato, e Pedro, brasileiro 
naturalizado, foram acusados e condenados pela 
prática de um crime no País Beta, que solicitou a 
extradição de ambos ao Estado brasileiro. 

À luz da sistemática constitucional vigente: 

a) apenas Pedro pode ser extraditado, caso se trate 
de crime comum praticado antes da naturalização 
ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da lei; 

b) João pode ser extraditado, caso se trate de 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei, ou de crimes contra a humanidade; 

c) apenas Pedro pode ser extraditado, caso se trate 
de crime comum praticado antes da naturalização; 

d) João e Pedro não podem ser extraditados, 
qualquer que seja o crime praticado; 

e) João e Pedro podem ser extraditados, qualquer 
que seja o crime praticado. 

 

36. 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.      
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37. A Constituição de 1988 proíbe qualquer 
discriminação, por lei, entre brasileiros natos e 
naturalizados, exceto os casos previstos pelo 
próprio texto constitucional. Nesse sentido, é 
correto afirmar que somente brasileiro nato pode 
exercer cargo de: 

a) Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

b) Diplomata. 

c) Ministro da Justiça. 

d) Senador. 

e) Deputado Federal 

 

38. Acerca dos direitos políticos, assinale o item 
correto: 

a) Marcio, filho do atual governador do estado de 
São Paulo, pretende ser candidato a reeleição em 
seu cargo atual, prefeito da cidade de Saltos. 
Nessa situação, o grau de parentesco com seu pai 
nada impede que Marcio concorra ao cargo 
pretendido.  

b) O militar que seja alistável, será elegível com a 
condição de que, caso conte com mais de dez anos 
de serviço, seja afastado da atividade. 

c) As hipóteses de inelegibilidade constam de rol 
taxativo, não podendo o legislador 
infraconstitucional dispor sobre outras hipóteses. 

d) Instruída a ação com provas de abuso do poder 
econômico, corrupção ou fraude, o mandato 
eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral no prazo de vinte dias contados da 
diplomação.  

e) A ação de impugnação de mandato tramitará, 
excepcionalmente, em segredo de justiça, 
respondendo o autor, na forma da lei, se temerária 
ou de manifesta má-fé. 

 

 

 

 

39. A respeito dos partidos políticos assinale a 
alternativa correta: 

a) devem prestar contas perante o Ministério 
Público, inclusive acerca do recebimento de 
recursos financeiros de entidade ou governo 
estrangeiros. 

b) são entidades sem personalidade jurídica e sem 
fins lucrativos. 

c) têm direito a recursos do fundo partidário se 
tiverem recebido votos válidos nas eleições. 

d) os seus estatutos devem estabelecer normas de 
disciplina e fidelidade partidária. 

e) Possuem caráter nacional e estadual. 

 

40. 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, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, entre 
outros, também, ao seguinte: 

a) É vedado ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

b) É vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público. 

c) Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos, e vedados, em qualquer 
hipótese, aos estrangeiros. 

d) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 
e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo. 

e) É vedada a contratação por tempo determinado, 
mesmo na hipótese de se atender às necessidades 
temporárias e de excepcional interesse público. 
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41.  Marcela, Deputada Estadual, após constatar 
que a União e os Estados tinham competência 
concorrente para legislar sobre organização, 
garantias, direitos e deveres das polícias civis, 
solicitou que sua assessoria analisasse os limites da 
atuação da Assembleia Legislativa nessa temática, 
sendo-lhe respondido corretamente que: 

a) caso a União discipline integralmente a matéria, 
será vedado que o Estado nela incursione; 

b) o Estado pode legislar livremente sobre a matéria 
e, no caso de divergência da lei local com a da 
União, aquela prevalece; 

c) o Estado terá competência plena caso a União 
não tenha editado lei veiculando normas gerais 
sobre a matéria; 

d) o Estado somente poderá suplementar a lei 
federal caso esta o autorize expressamente; 

e) o Estado pode editar normas gerais sobre a 
matéria, mas deve observar os pontos específicos 
disciplinados pela União. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. O decreto expedido pelo chefe do Poder 
Executivo geralmente está subordinado à 
existência de lei. Todavia, excepcionalmente, 
prevê-se a edição de decretos que buscam 
fundamentos de validade diretamente na 
Constituição Federal. A doutrina os denomina 
decretos autônomos. É possível a edição de 
decreto autônomo para: 

a) Criação de cargos ou empregos públicos. 

b) Extinção de funções ou cargos públicos, quando 
vagos. 

c) Organização e funcionamento da administração 
federal, através da criação e extinção de órgãos 
públicos. 

d) Autorização de operações externas de natureza 
financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

e) Dispor sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito externo e interno da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
de suas autarquias e demais entidades controladas 
pelo Poder Público federal. 

 

43. A respeito da segurança pública, assinale a 
alternativa incorreta: 

a) As atividades de polícia nos aeroportos são de 
competência da Polícia Federal. 

b) A polícia judiciária corresponde à polícia 
preventiva ou ostensiva e de investigação. 

c) É facultada a qualquer município do território 
federal a constituição das guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei. 

d) As polícias militares e corpos de bombeiros 
militares subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis e as polícias penais estaduais e 
distrital, aos Governadores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios. 
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e) Compete a Polícia Civil apurar aquelas infrações 
penais que não sejam de competência da Polícia 
Federal e que não sejam militares. 

 

44. A respeito da ordem social, assinale a opção 
correta. 

a) Compete apenas a União definir espaços 
territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção;   

b) é garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos aos maiores de 60 anos de 
idade. 

c) idade mínima de quatorze anos para admissão ao 
trabalho, entretanto, apenas na condição de 
aprendiz, até os dezesseis. 

d) Incumbe ao Poder Público promover a educação 
ambiental apenas no ensino fundamental e a 
conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente. 

e) A adoção será assistida pelo Poder Público, na 
forma da lei, sendo proibida a adoção de 
brasileiros por estrangeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Referente ao Título VIII, da Ordem Social da 
Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa correta. 

a) Serão isentas de contribuição para a seguridade 
social todas as entidades de assistência social. 

b) Os benefícios ou serviços da seguridade social 
poderão ser criados, majorados ou estendidos sem 
a correspondente fonte de custeio total. 

c) A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social, como estabelecido em lei, 
poderá contratar com o poder público e dele 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. 

d) A respeito da Ordem Social, o Estado exercerá a 
função de planejamento das políticas sociais, 
assegurada, na forma da lei, a participação da 
sociedade nos processos de formulação, de 
monitoramento, de controle e de avaliação dessas 
políticas. 

e) A gestão administrativa da seguridade social 
deve ser tripartite, ou seja, formada por 
trabalhadores, empregadores e governo.  

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

46. A respeito da organização da Administração 
Pública, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Depende de autorização legislativa a criação de 
subsidiárias de empresa pública e sociedade de 
economia mista, assim como a participação de 
qualquer delas em empresa privada. 

b) O Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, o 
Poder Judiciário e o Ministério Público são 
integrantes da Administração Pública Direta. 
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c) As sociedades de economia mista são pessoas 
jurídicas de direito privado, sendo constituídas sob 
quaisquer modalidades societárias admitidas em 
direito e necessitam de lei específica que autorize 
sua criação. 

d) Fundamenta-se no princípio da especialidade a 
proibição de constituição de empresa pública com 
finalidade genérica. 

e) A exigência de que as entidades da 
Administração Pública Indireta sejam criadas ou 
autorizadas por lei decorrem do princípio da 
reserva legal. 

 

47. O Município X, após a pandemia de covid-19, 
decide criar um novo órgão para aprimorar a 
vigilância sanitária e o atendimento a pessoas 
contaminadas pela doença. Diante da situação 
hipotética, o Município utilizou a técnica 
administrativa conhecida por 

a) centralização. 

b) desconcentração política. 

c) descentralização. 

d) concentração. 

e) desconcentração administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Levando em consideração os poderes da 
administração, considere os seguintes itens. 

I – Quando o agente busca alcançar um fim diverso 
daquele que a lei lhe permitiu ocorre abuso de 
poder, na modalidade desvio de poder. 

II - Em relação ao poder de polícia, é possível que 
atos relativos à aplicação de penalidades possam 
ser delegados às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista.  

III – A Administração pública, ao editar atos 
normativos, com o intuito de ordenar a atuação de 
órgãos a ele subordinados atua no exercício do 
poder hierárquico. 

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. 

 

49. Quando a lei concede à Administração Pública o 
poder para a prática de determinado ato de sua 
competência, instituindo os requisitos e elementos 
que, uma vez preenchidos, criam a 
obrigatoriedade da prática do ato, nos exatos 
moldes da lei, representa uma manifestação do 
poder 

a) hierárquico.  

b) vinculado. 

c) de polícia. 

d) regulamentar. 

e) discricionário. 
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50. No que tange atos administrativos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) A licença constitui um ato administrativo 
vinculado, negocial e unilateral. 

b) Nem todo ato deve ser motivado, mas caso seja 
feita a motivação, os motivos alegados devem ser 
verdadeiros, de modo que, se falsos ou 
inexistentes, o ato será nulo. 

c) No ato composto, as manifestações de dois ou 
mais órgãos se fundem para formação de um único 
ato. 

d) As ordens de serviço e as portarias são exemplos 
de atos administrativos ordinários. 

e) Os decretos classificam-se como um ato unilateral 
e normativo. 

 

51. A Administração Pública, ao fazer uso de sua 
supremacia na relação com os administrados, para 
impor-lhes uma obrigação independentemente da 
concordância destes, age embasada no atributo 
da 

a) autoexecutoriedade. 

b) imperatividade. 

c) autotutela. 

d) presunção de legitimidade. 

e) tipicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Com relação as disposições constitucionais que 
versam sobre agentes públicos, considere os 
seguintes itens. 

I- A investidura em cargos ou empregos públicos 
sempre dependerá de aprovação prévia em 
concurso público. 

II- O prazo de validade do concurso público será de 
até três anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

III- A aposentadoria concedida com a utilização de 
tempo de contribuição decorrente de cargo, 
emprego ou função pública, inclusive do Regime 
Geral de Previdência Social, não acarretará o 
rompimento do vínculo que gerou o referido 
tempo de contribuição. 

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. 

 

53. A respeito da responsabilidade civil do Estado, 
analise os seguintes itens como verdadeiro (V) ou 
falso (F), assinalando a sequência correta. 

( ) O Estado é civilmente responsável por danos 
causados pelo usurpador de função. 

( ) De acordo com a teoria do risco administrativo, a 
responsabilidade civil do Estado é objetiva em 
relação a morte de detento sob sua custódia, ante 
ao fato de se tratar de inobservância do seu dever 
constitucional específico de proteção. 

( ) Para que resulte em responsabilidade civil do 
Estado, é necessário que o ato seja ilícito, 
praticado por um agente público e que gere 
prejuízo a terceiro. 
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( ) O Estado não será responsabilizado civilmente 
pelos danos causados a terceiro em virtude de 
uma lei que for eventualmente declarada 
inconstitucional. 

a) V - V - V - V. 

b) V - F - F - V. 

c) F - V - V - F. 

d) F- V - F - F. 

e) V - F - V - F 

 

54. Um motorista de ônibus de uma concessionária 
de serviço público de transporte de determinado 
município estava conduzindo o veículo, momento 
em que perdeu o controle e atropelou um 
indivíduo que empurrava uma bicicleta, 
ocasionando sua morte. Alguns passageiros 
sofreram ferimentos leves. Diante da situação 
hipotética narrada, assinale a opção correta de 
acordo com o entendimento jurisprudencial do 
STF. 

a) A empresa de ônibus deverá ser responsabilizada 
civilmente pelos danos causados aos terceiros 
usuários e não usuários do serviço, independente 
de dolo ou culpa. 

b) Somente o motorista responderá civilmente pelos 
prejuízos causados, sendo que a empresa de 
ônibus apenas será responsabilizada na hipótese 
de o patrimônio de seu empregado não ser 
suficiente para pagar à indenização. 

c) A responsabilidade da empresa de ônibus será 
subjetiva em relação a terceiros não usuários e 
objetiva em relação aos passageiros. 

d) A empresa de ônibus, por ser pessoa jurídica de 
direito privado concessionária de serviço público, 
responderá subjetivamente, tanto em relação a 
terceiros usuários quanto a terceiros não usuários 
do serviço. 

 

 

 

e) Caso seja comprovado o dolo ou culpa da 
motorista, a empresa de ônibus apenas será 
responsabilizada civilmente após a condenação na 
esfera criminal. 

 

55. Em relação a classificação do controle 
administrativo, quando o Tribunal de Contas da 
União realiza a auditoria e acompanhamento da 
execução de orçamento anual do Poder Executivo, 
o controle exercido será  

a) interno e prévio. 

b) externo e concomitante. 

c) interno e posterior. 

d) externo e prévio. 

e) interno e concomitante. 

 

56. Acerca da Lei nº 14.133/2021 - Nova lei de 
Licitações e Contratos, assinale a alternativa que 
contém as modalidades de licitação 
expressamente prevista na referida legislação. 

a) Concorrência, convite e leilão. 

b) Tomada de preço, concurso e pregão. 

c) Convite, concorrência e tomada de preço. 

d) Diálogo competitivo, convite e concurso. 

e) Pregão, leilão e diálogo competitivo. 

 

57. Considerando as disposições do Decreto nº 
3.044 de 22 de janeiro de 1980, que trata estatuto 
dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, 
assinale a alternativa que NÃO contém um direito 
pessoal decorrente do exercício da função policial. 

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

b) Uso das designações hierárquicas. 

c) Promoções regulares e por bravura, inclusive 
post-mortem. 
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d) Portar arma, com discrição, somente quando em 
serviço. 

e) Assistência médico-hospitalar, social e judiciária, 
quando ferido ou acidentado em serviço ou em 
razão da função, submetido a processo em 
decorrência do estrito cumprimento do dever 
legal. 

 

58. Nos termos do Decreto Estadual 3.044/80, que 
trata do dos policiais do Estado do Rio de Janeiro, 
assinale a alternativa correta. 

I- elogios individuais e coletivos. 

II - dispensa total do serviço até dez dias. 

III- cancelamento de pena disciplinar. 

O(s) item(ns) que se caracteriza(m) como 
recompensa é (são): 

a) I.    

b) II.    

c) I e III. 

d) II e III. 

e) I, II e III.   

 

59. Em relação ao Decreto Estadual nº 2.479/1979, 
será aplicada a pena de demissão nos seguintes 
casos, exceto: 

a) abandono de cargo. 

b) falta grave. 

c) embriaguez, habitual ou em serviço. 

d) insubordinação grave em serviço. 

e) desídia no cumprimento dos deveres. 

 

 

 

 

 

 

60. Considerando as disposições do Decreto nº 
2.479 de 08 de março de 1979, que trata do 
estatuto dos funcionários públicos civis do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro, a respeito 
das concessões assinale a alternativa correta. 

a) Quando pai e mãe forem funcionários ou inativos 
de qualquer órgão público federal, estadual ou 
municipal, e viverem em comum, o salário-família 
será concedido exclusivamente ao pai. 

b) O funcionário poderá faltar ao serviço até cinco 
dias consecutivos por motivo de casamento, sem 
prejuízo do vencimento, direitos e vantagens. 

c)  Em caso de falecimento do funcionário ou inativo, 
o salário-família não será mais pago aos seus 
beneficiários. 

d) A cota de salário-família por dependente inválido 
corresponderá ao dobro da cota normal. 

e)  O auxílio-moradia corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do vencimento-base do 
funcionário 

 
 

DIREITO PENAL 
Renan Araujo 

61. Beatriz é cuidadora de idosos e foi contratada 
para cuidar de Adelaide, uma senhora de 89 anos. 
Certo dia, durante o horário de expediente, 
Beatriz se distraiu mexendo no celular e acabou 
não dando a devida atenção a Adelaide. A idosa, 
então, tentou se levantar sozinha da cama e 
acabou sofrendo uma queda, que resultou na 
fratura da bacia. 

Nesse caso, é correto afirmar que Beatriz: 

a) Não praticou crime, por ausência de nexo de 
causalidade 

b) deverá responder por omissão de socorro 

c) deverá responder por omissão de socorro 
majorada 
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d) deverá responder pelo crime de lesão corporal 
culposa, em razão de sua omissão imprópria 

e) deverá responder pelo crime de lesão corporal 
culposa, em razão de sua omissão própria 

 

62. Francisco, um senhor de 74 anos, caminhava 
pela rua quando encontrou uma carteira perdida. 
Dentro da carteira havia R$ 300,00 em dinheiro, 
mas não havia cartões de crédito, documento de 
identidade nem qualquer outro elemento capaz de 
identificar o proprietário. Francisco, então, se 
apropriou da carteira, acreditando que sua 
conduta era lícita. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) crime de apropriação de coisa achada, não 
podendo ser cogitada a hipótese de isenção de 
pena 

b) erro de tipo, que excluirá o dolo e a culpa 

c) erro de tipo, que excluirá o dolo, mas permitirá a 
punição a título culposo 

d) erro de proibição, que irá gerar redução de pena, 
se inevitável 

e) erro de proibição, que afastará a culpabilidade, 
se escusável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Adamastor foi condenado definitivamente pela 
prática do crime de lesão corporal grave, tendo 
recebido uma pena de 02 anos de reclusão e R$ 
3.000,00 de multa. Além disso, o Juízo fixou na 
condenação o valor mínimo de R$ 15.000,00 como 
indenização devida à vítima, Maria. Logo após o 
trânsito em julgado da condenação, Adamastor 
faleceu, sem ter cumprido as penas impostas ou 
indenizado a vítima. 

Nesse caso, é correto afirmar que: 

a) A pena de reclusão não poderá ser executada em 
face dos herdeiros, mas a multa e a indenização 
civil poderão ser contra eles executadas, até o 
limite do valor da herança deixada, em razão do 
princípio da individualização da pena. 

b) A pena de reclusão e a pena de multa não 
poderão ser executadas em face dos herdeiros, 
mas a indenização civil poderá ser contra eles 
executada, até o limite do valor da herança 
deixada, em razão do princípio da individualização 
da pena. 

c) A pena de reclusão e a pena de multa não 
poderão ser executadas em face dos herdeiros, 
mas a indenização civil poderá ser contra eles 
executada, até o limite do valor da herança 
deixada, em razão do princípio da 
intranscendência da pena. 

d) A pena de reclusão não poderá ser executada em 
face dos herdeiros, mas a multa e a indenização 
civil poderão ser contra eles executadas, até o 
limite do valor da herança deixada, em razão do 
princípio da intranscendência da pena. 

e) Nem as penas nem a indenização civil poderão 
ser executadas contra os sucessores. 
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64. José, brasileiro, foi preso em flagrante Buenos 
Aires-ARG, após ser surpreendido pela polícia 
local portando 20 cédulas de R$ 100,00 
falsificadas, que seriam usadas para realização de 
operações de câmbio no mercado paralelo local. 
Condenado na Argentina, José cumpriu pena de 
01 ano de reclusão. Após cumprir sua pena 
naquele país, José decidiu por lá ficar, já que 
contraiu matrimônio com Romina, cidadã 
argentina. 

Nesse caso, é correto afirmar que José: 

a) não poderá ser julgado no Brasil pelo mesmo 
crime, eis que já condenado no estrangeiro pelo 
mesmo fato. 

b) não poderá ser julgado no Brasil pelo mesmo 
crime, eis que não se trata de hipótese de 
extraterritorialidade. 

c) poderá ser julgado no Brasil pelo mesmo crime, 
sendo irrelevante o fato de ter sido condenado no 
estrangeiro, de forma que a pena cumprida no 
exterior não será abatida na pena a ser cumprida 
no Brasil. 

d) poderá ser julgado no Brasil pelo mesmo crime, 
mas a pena cumprida no exterior será abatida da 
pena a ser cumprida no Brasil. 

e) somente poderá ser julgado, no Brasil, pelo 
mesmo fato, caso retorne ao país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Heitor, mestre de obras, ao realizar um serviço 
na residência de Fábio, subtraiu um relógio, 
avaliado e, R$ 1.200,00. Três dias depois, 
enquanto ainda realizava o serviço na casa, Heitor, 
valendo-se do mesmo modus operandi, subtraiu 
um notebook, avaliado em R$ 8.000,00. Uma 
semana depois, no último dia do serviço, Heitor se 
aproveitou da distração momentânea do dono da 
casa para subtrair uma caneta, avaliada em R$ 
600,00. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) crime continuado, devendo ser aplicado o sistema 
da exasperação 

b) crime continuado, devendo ser aplicado o 
sistema do cúmulo material 

c) concurso formal próprio, devendo ser aplicada o 
sistema da exasperação 

d) concurso formal próprio, devendo ser aplicada o 
sistema do cúmulo material 

e) concurso formal impróprio, devendo ser aplicada 
o sistema do cúmulo material 

 

66. Enzo conheceu Maria numa boate, cujo acesso 
era exclusivo para maiores de 18 anos. Encantando 
pela beleza da moça, que aparentava ter mais de 
18 anos, Enzo começou a conversar e, em dado 
momento, os dois saíram do local e se dirigiram a 
um motel, onde mantiveram relação sexual de 
forma consentida. Após consumado o ato, Maria 
deixa escapar a informação de que possuía apenas 
15 anos de idade. Perplexo, José se veste, deixa 
Maria no ponto de ônibus mais próximo e foge. 

Nesse caso, é correto afirmar que Enzo: 

a) praticou crime de estupro de vulnerável 

b) não praticou crime, em razão da ocorrência de 
erro de tipo inevitável 
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c) não praticou crime, em razão da ocorrência de 
erro de proibição inevitável 

d) praticou crime de estupro, qualificado pela idade 
da vítima 

e) não praticou crime, dada a atipicidade formal da 
conduta 

 

67. Eugênio tomou conhecimento de que seu filho, 
Bernardo, havia praticado um crime de furto, e que 
a polícia já teria recebido a informação de que o 
infrator seria Bernardo. Por amor ao filho, Eugênio 
comparece à delegacia e, perante o delegado de 
polícia, assume ter sido ele mesmo o autor do 
furto. O delegado, porém, desconfia da 
informação prestada por Eugênio, dá seguimento 
às investigações e acaba por indiciar Bernardo pela 
prática do furto. 

Nesse caso, é correto afirmar que Eugênio praticou 
o crime de: 

a) fraude processual 

b) autoacusação falsa de crime, consumada 

c) autoacusação falsa de crime, tentada 

d) favorecimento pessoal, sem isenção de pena 

e) favorecimento pessoal, mas será isento de pena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Brenda, desejando pagar valor a menor em sua 
fatura de energia elétrica, adulterou o medidor de 
energia, para que este registrasse valor menor que 
aquele efetivamente consumido pela residência. 
Agindo assim, Brenda conseguiu diminuir o valor 
de sua fatura de energia elétrica em cerca de R$ 
300,00 por mês. 

Nesse caso, a conduta de Brenda configura: 

a) fato atípico 

b) furto 

c) estelionato 

d) crime previsto em lei especial 

e) apropriação indébita 

 

69. A subtração de duas garrafas de conhaque, 
avaliadas em R$ 29,00 cada, em prejuízo de um 
grande supermercado, se presentes os requisitos 
jurisprudencialmente previstos, pode autorizar a 
aplicação do princípio:  

a) da insignificância, que é causa de exclusão da 
tipicidade formal e material 

b) da adequação social, que é causa de exclusão da 
tipicidade formal 

c) da insignificância, que é causa de exclusão da 
tipicidade material 

d) da adequação social, que é causa de exclusão da 
tipicidade material 

e) da insignificância, que é causa de exclusão da 
ilicitude 
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70. Sobre as causas de exclusão da ilicitude, assinale 
a alternativa correta: 

a) a legítima defesa só é cabível para repelir 
agressão injusta, ainda que meramente iminente. 

b) como regra, o estado de necessidade pode ser 
alegado por quem tem o dever legal de enfrentar 
o perigo, nos termos do que dispõe o Código 
Penal. 

c) pode invocar estado de necessidade aquele que 
dolosamente criou a situação de perigo atual, 
conforme entendimento doutrinário 
predominante. 

d) a legítima defesa dispensa o uso moderado dos 
meios necessários para sua configuração, eis que 
não se pode exigir moderação daquele que se 
encontra sofrendo agressão injusta. 

e) O “commodus discessus” é exigido na legítima 
defesa. 

 

71. Pedro, 19 anos, desferiu duas pauladas na 
cabeça de Marcelo, causando-lhe lesão corporal 
grave. Posteriormente restou comprovado que o 
agente, ao tempo do fato, em virtude de 
perturbação de saúde mental, não era 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 

Nesse caso, é correto afirmar que Pedro: 

a) será isento de pena 

b) deverá receber sentença absolutória imprópria, 
com imposição de medida de segurança 

c) terá sua pena reduzida de um sexto a um terço 

d) será considerado inimputável  

e) terá sua pena reduzida de um a dois terços 

 

 

 

 

 

72. Agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro dirigiram-se à residência de Douglas, para 
cumprir mandado de prisão. Ao anunciarem a 
diligência, os policiais perceberam que Douglas 
tentou fugir pelos fundos do imóvel. Os policiais, 
então, deram a volta e acabaram por realizar a 
prisão de Douglas, em cumprimento ao mandado. 
Dada a resistência do preso, os policiais tiveram 
que fazer uso moderado da força, o que causou 
pequenas lesões no braço de Douglas. 

Nesse caso, a conduta dos policiais configura: 

a) fato abarcado pela excludente de ilicitude do 
estrito cumprimento do dever legal 

b) fato abarcado pela excludente de culpabilidade 
da inexigibilidade de conduta diversa 

c) fato abarcado pela excludente de ilicitude do 
exercício regular de direito 

d) fato abarcado pela excludente de ilicitude da 
legítima defesa 

e) fato abarcado pela excludente de ilicitude do 
estado de necessidade 

 

73. Matilda, 17 anos de idade, decidiu dar fim à 
gestação, que, segundo seus cálculos, já estava na 
décima oitava semana. Para tanto, adquiriu alguns 
medicamentos capazes de induzir aborto, e os 
ingeriu. Dois dias depois, visando a retirada do 
feto morto, dirigiu-se a um hospital, alegando ter 
sofrido aborto espontâneo. Lá, após alguns 
exames, Matilda descobriu que jamais esteve 
grávida. 

Nesse caso, é correto afirmar que Matilda:  

a) não receberá qualquer responsabilização em 
razão da tentativa inidônea, pela absoluta 
ineficácia do meio. 

b) não receberá qualquer responsabilização em 
razão da tentativa inidônea, por absoluta 
impropriedade do objeto 
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c) responderá por ato infracional análogo ao crime 
de autoaborto tentado 

d) responderá por crime de autoaborto tentado 
e) não terá qualquer responsabilização, ante a 

inimputabilidade 
 
74. Após uma longa discussão, Marta comunicou a 

seu marido, José, o término da relação conjugal. 
Inconformado, José foi até a cozinha, armou-se de 
uma faca e desferiu cinco facadas no abdômen de 
Marta, causando a morte da vítima. O fato ocorreu 
na presença de Pedro, filho do casal, que fugiu e 
pediu ajuda aos vizinhos. 

Nesse caso, José praticou crime de: 
a) homicídio simples 
b) lesão corporal seguida de morte  
c) homicídio majorado pelo feminicídio 
d) homicídio qualificado pelo feminicídio, sem 

majoração da pena  
e) homicídio qualificado pelo feminicídio, com pena 

aumentada de um terço à metade  
 
75. Pedro, após uma discussão em um bar, 

ocasionada por desavenças relacionadas a futebol, 
desferiu diversos golpes em Casemiro. Por conta 
das lesões, a vítima ficou com debilidade 
permanente no braço esquerdo. Percebendo a 
gravidade das consequências de seu ato, Pedro se 
arrependeu e, inclusive, entrou em depressão. 

Nesse caso, é correto afirmar que Pedro praticou 
crime de: 

a) Lesão corporal leve 
b) Lesão corporal gravíssima 
c) Lesão corporal grave, não sendo possível a 

aplicação do perdão judicial 
d) Homicídio tentado 
e) Lesão corporal grave, sendo possível a aplicação 

do perdão judicial 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Priscila Silveira 

76. No tocante à investigação criminal, é correto 
afirmar que: 

a) O inquérito, nos crimes de ação penal privada, 
pode ser instaurado de ofício ou mediante 
requisição da autoridade judiciária ou do 
Ministério Público. 

b) Diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, 
o indiciado ou o eventual ofendido, não poderão 
requerer a realização de diligências durante a fase 
de investigações; 

c) Após a competente autorização judicial, a 
autoridade policial poderá determinar que se 
proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer 
outras perícias. 

d) Nos crimes de ação pública incondicionada, o 
inquérito policial poder ser iniciado de ofício, pela 
autoridade policial. 

e) O advogado não poderá examinar aos autos do 
inquérito policial, uma vez que tenha sido 
decretado o seu sigilo. 

 

77. A respeito de inquérito policial, assinale a 
alternativa correta. 

a) O inquérito deverá terminar no prazo de 5 dias, 
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou 
estiver preso preventivamente, contado o prazo, 
nesta hipótese, a partir do dia em que se executar 
a ordem de prisão, ou no prazo de 15 dias, quando 
estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

b) Nos crimes de ação penal pública o inquérito 
policial não poderá ser iniciado de ofício. 

c) Mesmo que o fato seja de difícil elucidação, e o 
indiciado esteja solto, a autoridade policial não 
poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, 
para ulteriores diligências. 
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d) Incumbirá à autoridade policial representar 
acerca da prisão preventiva. 

e) Se o ofendido requerer qualquer diligência, a 
autoridade policial será obrigada realiza-la. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Acerca do emprego de algemas, assinale a 
opção correta. 

I. Não pode ser utilizadas as algemas sob o 
fundamento de se evitar a violação à integridade 
do preso, mas apenas a de terceiros.  

II. É permitido o uso de algemas em mulheres 
grávidas durante os atos médico-hospitalares 
preparatórios para a realização do parto e durante 
o trabalho de parto, no caso de perigo à 
integridade própria ou de terceiros. 

III. Somente será permitido o uso de algemas em 
casos de resistência e de perigo à integridade 
física própria ou alheia, por parte do preso ou de 
terceiros, não havendo a necessidade de justificar 
por escrito. 

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. 

 

80. Em relação a ação penal, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) A representação será irretratável, depois de 
oferecida a denúncia. 

b) O perdão poderá ser aceito por procurador com 
poderes especiais. 

c) O perdão concedido a um dos querelados 
aproveitará a todos, sem que produza, todavia, 
efeito em relação ao que o recusar. 

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. 
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e) Se comparecer mais de uma pessoa com direito 
de queixa, terá preferência o ascendente, o 
cônjuge, o descendente e o irmão, obedecendo 
esta ordem. 

 

81. Na ação penal de iniciativa privada, NÃO 
ocorrerá a perempção: 

a) quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta 
se extinguir sem deixar sucessor. 

b) quando o querelante deixar de formular o pedido 
de condenação nas alegações finais. 

c) quando, iniciada esta, o querelante deixar de 
promover o andamento do processo durante 20 
dias seguidos. 

d) quando o querelante deixar de comparecer, sem 
motivo justificado, a qualquer ato do processo a 
que deva estar presente. 

e) quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo 
sua incapacidade, não comparecer em juízo, para 
prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 
dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. Caio foi vítima do crime de injúria, tendo ele 
identificado que o autor do delito seria seu vizinho 
Mévio. Contudo, acreditando tenha sido um mal 
entendido, Caio demonstrou desinteresse em 
processar criminalmente seu vizinho. Entretanto, 
os fatos chegaram a conhecimento da autoridade 
policial e do Ministério Público. Levando-se em 
conta a situação hipotética narrada, no referido 
caso se aplica o princípio da 

a) obrigatoriedade, de modo que Caio será 
obrigado a apresentar queixa-crime contra Mévio, 
caso contrário, o Ministério Público poderá 
intervir. 

b) oportunidade, tendo em vista que cabe a Caio 
decidir ou não sobre o oferecimento da queixa-
crime em desfavor de Mévio. 

c) disponibilidade, sendo possível o Ministério 
Público oferecer denúncia em desfavor de Mévio 
caso Caio seja omissivo no prazo de 06 meses.  

d) indivisibilidade, de forma que Caio é obrigado a 
exercer seu direito de queixa-crime em relação a 
todos os coautores e partícipes do fato delituoso, 
a partir do conhecimento da autoria. 

e) disponibilidade, devendo ser reconhecido que 
houve perempção na referida hipótese. 

 

83. No que se refere a busca e apreensão, marque 
a alternativa correta: 

a) A busca poderá ser determinada apenas de ofício, 
não sendo possível a requerimento das partes. 

b) A autoridade ou seus agentes não poderão 
penetrar no território de jurisdição alheia, mesmo 
para o fim de apreensão, no seguimento de 
pessoa ou coisa. 

c) Não será permitida em nenhuma hipótese a 
apreensão de documento em poder do defensor 
do acusado. 
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d) a busca domiciliar poderá ocorrer quando 
fundadas razões autorizarem para prender 
criminosos e apreender pessoas vítimas de crimes.  

e) Deverá conter no mandado de busca apenas os 
motivos e os fins da diligência, bem como o 
endereço que ocorrerá a diligência. 

 

84. A respeito da cadeia de custódia, assinale a 
alternativa correta. 

a) O início da cadeia de custódia dár-se-à com a 
coleta dos vestígios. 

b) Após a realização da perícia, o material deverá ser 
devolvido à Delegacia de Polícia, devendo nela 
permanecer. 

c) O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que 
vai proceder à análise. 

d) A coleta dos vestígios deverá ser realizada 
obrigatoriamente por perito oficial. 

e) Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível 
ou latente, constatado ou recolhido, que se 
relaciona à infração penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar: 

a) Na ação penal pública condicionada, a lavratura 
do auto de prisão não está condicionada à 
manifestação do ofendido. 

b) É vedada a prisão em flagrante, nos crimes de 
ação penal privada, quando não há o 
requerimento do ofendido. 

c) Conforme entendimento jurisprudencial, caso 
haja dúvida acerca da condição de guardiã dos 
filhos, pode o juiz solicitar laudo social, desde que 
já efetive a medida em favor da mulher presa. 

d) O quebramento injustificado da fiança importará 
na perda da totalidade do seu valor, cabendo ao 
juiz decidir sobre a imposição de outras medidas   
cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão 
preventiva.    

e) Segundo o art. 302 do CPP, considera-se em 
flagrante delito quem é encontrado com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam 
presumir ser ele autor da infração. 

 

86. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da 
prisão preventiva prevista no processo penal. 

a) A prisão preventiva em nenhum caso será 
decretada se o juiz verificar pelas provas 
constantes dos autos ter o agente praticado o fato 
amparado por excludente de ilicitude. 

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

c) Em qualquer fase da investigação policial ou do 
processo penal, caberá a prisão preventiva 
decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assistente, ou por 
representação da autoridade policial. 
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d) Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 
emissor da decisão revisar a necessidade de sua 
manutenção a cada 90 dias, mediante decisão 
fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a 
prisão ilegal. 

e) Não será admitida a prisão preventiva quando 
houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa 
ou quando esta não fornecer elementos suficientes 
para esclarecê-la. 

 

87. A respeito de fiança, julgue os itens e assinale a 
assertiva correta. 

I - A autoridade policial somente poderá conceder 
fiança nos casos de infração cuja pena privativa de 
liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) 
anos. 

II - Recusando ou retardando a autoridade policial a 
concessão da fiança, o preso, ou alguém por ele, 
poderá prestá-la, mediante simples petição, 
perante o juiz competente, que decidirá em 24 
horas. 

III – O Ministério Público deverá ser ouvido antes de 
ser concedida a fiança pelo Delegado de Polícia. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item III está correto. 

c) O item II e III estão corretos. 

d) todos os itens estão corretos. 

e) todos os itens estão incorretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Determinados Policiais Civis, com o intuito de 
prender Tício por tráfico de drogas, decidem 
colocar 5 (cinco) quilos de substâncias 
entorpecentes dentro do veículo do referido 
indivíduo. Nessa situação, a prisão é ilegal em 
virtude do flagrante: 

a) presumido, que resulta na atipicidade da conduta. 

b) diferido, que resulta em crime impossível. 

c) forjado, devendo os policiais serem 
responsabilizados pelo delito de abuso de 
autoridade. 

d) esperado, que resulta na atipicidade da conduta. 

e) provocado, resultando em crime impossível. 

 

89. Sobre a prisão preventiva é correto afirmar que: 

a) é admitida nos crimes dolosos punidos com pena 
privativa de liberdade máxima igual ou superior a 
4 (quatro) anos.  

b) em qualquer fase da investigação policial ou do 
processo penal, caberá a prisão preventiva 
decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento 
do Ministério Público, do querelante ou do 
assistente, ou por representação da autoridade 
policial. 

c) O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, 
revogar a prisão preventiva. 

d) Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 
emissor da decisão revisar a necessidade de sua 
manutenção a cada 60 (sessenta) dias, mediante 
decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 
tornar a prisão ilegal.  

e) A decisão que decretar e substituir a prisão 
preventiva será sempre motivada e fundamentada, 
mas a que denega não precisa ser fundamentada 
pois favorece o acusado.  
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90. Com relação à Lei n. 7.960/89, que dispõe sobre 
prisão temporária, assinale a afirmativa correta. 

a) O prazo da prisão, seja qual for o crime, é de 30 
dias prorrogável por igual período em caso de 
extrema e comprovada necessidade.  

b) O prazo, em se tratando de crime hediondo ou 
assemelhado, é de trinta dias, enquanto nos 
demais é de cinco dias, não sendo possível a 
prorrogação. 

c) O juiz poderá decretá-la de ofício, ou a 
atendendo representação da autoridade policial 
ou a requerimento do Ministério Público.  

d) Decorrido o prazo contido no mandado de 
prisão, a autoridade responsável pela custódia 
deverá, independentemente de nova ordem da 
autoridade judicial, colocar imediatamente o preso 
em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da 
prorrogação da prisão temporária ou da 
decretação da prisão preventiva. 

e) Os presos temporários, dentro do possível, 
devem ficar separados dos demais detentos. 

 
 

INFORMÁTICA 
Raphael Lacerda 

91. A Internet utiliza a pilha de protocolos TCP/IP, 
dentre eles: 

a) SGP 

b) FTP 

c) HTP 

d) IMTP 

e) USB 

 

 

 

 

 

 

92. Hoje o conceito de nuvem já faz parte da 
internet. Quando organizações, que mantenham 
algum tipo de interesse comum, hospedam seus 
artefatos em um modelo de instalação na qual a 
infraestrutura provida pela nuvem é compartilhada 
entre essas empresas, então o modelo é definido 
como: 

a) nuvem comunitária 

b) nuvem secreta 

c) nuvem pública 

d) nuvem híbrida 

e) nuvem privada 

 

93. Ao habilitar a navegação anônima:  

a) as páginas visitadas e cookies não são salvos. 

b) o IP do usuário fica mascarado 

c) o provedor contratado não consegue rastrear a 
navegação 

d) os registros das páginas acessadas pelo usuário 
são registrados no arquivo anonymous.log 

e) O protocolos HTTPS é habilitado por padrão 

 

94. Analise os itens abaixo: 

I. O modo privado protege o usuário contra 
malwares. 

II. O keylogger é  capaz de armazenar a posição do 
cursor e a tela apresentada no monitor, nos 
momentos em que o mouse é clicado. 

III. Rootkit é um conjunto de programas e técnicas 
que permite esconder e assegurar a presença de 
um invasor ou de outro código malicioso em um 
computador comprometido. 

É correto o que se afirma somente em 

a) I e II. 

b) II. 

c) III. 



27 
Simulado PCERJ – 14/11/2021 

 

 

d) I e III. 

e) II e III 

 

95. Analise os itens abaixo: 

I - A criptografia Simétrica implica o uso de uma 
chave secreta utilizada tanto para codificar quanto 
para decodificar informações.  

II - A criptografia Assimétrica implica o uso de duas 
chaves diferentes para o processo de cifração e 
decifração 

III - RSA é um exemplo de algoritmo de criptografia 
simétrica 

a) A I e II. 

b) II. 

c) III. 

d) I e III. 

e) II e III 

 

96. Qual nome se dá quando há sequestro de dados 
e rastreamento de dados sem o consentimento do 
usuário. 

a) Adware e Screenlogger. 

b) Cavalo de Tróia e Rootkits. 

c) Ransomware e Spyware. 

d) Keyloggers e Bots. 

e) worm e vírus 

 

97. Qual pasta no correio eletrônico armazena 
mensagens consideradas suspeitas, onde é 
possível verificá-las ou excluí-las. 

a) caixa de entrada 

b) rascunho 

c) caixa de saída 

d) itens excluídos 

e) lixo eletrônico 

 

98. Caso Felipe receba um e-mail de Fernando com 
o anexo fotos.zip e um outro e-mail de Maria com 
o anexo ferias.zip, caso Felipe deseje retransmitir 
os anexos, nesse caso 

a) se quiser mandar os arquivos para LUAN ele, será 
necessário enviar cada um dos anexos em 
mensagens separadas 

b) para enviar anexos recebidos de terceiros 
precisará passar por regras de validação do 
sistema operacional 

c) os arquivos ferias.zip e fotos.zip só poderão ser 
retransmitidos na mesma mensagem pois 
possuem a mesma extensão 

d) Felipe pode baixar os anexos separadamente e 
enviá-los em uma única mensagem sem 
problemas. 

e) só podem ser retransmitidos na mesma 
mensagem caso o e-mail recebido não tenha 
excedido o prazo de 3 minutos. 

 

99. Da lista a seguir, defina quais itens são hardware 
e quais são software: 

Anti-vírus, placa de vídeo, monitor, spyware 

a) hardware, hardware, hardware, software 

b) software, hardware, hardware, software 

c) software, hardware, software, hardware 

d) software, software, hardware, hardware 

e) hardware, software, hardware, software 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
Simulado PCERJ – 14/11/2021 

 

 

100. A respeito do  LibreOffice Calc, a função ABS():  

a) Retorna o valor absoluto de um número (também 
chamado de módulo do número). 

b) Retorna um número aleatório real maior que ou 
igual a zero e menor que um. 

c) Arredonda um número para um número 
especificado de dígitos. 

d) Retorna o fatorial de um número.  

e) Arredonda um número positivo para cima e um 
número negativo para baixo até o número ímpar 
inteiro mais próximo e distante de zero 
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Preencha o Gabarito! 
 
 

https://bit.ly/Simulado-PCERJ-Inspetor-e-Investigador-14-11-2021 

 

 

NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 5 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 
 

https://bit.ly/Simulado-PCERJ-Inspetor-e-Investigador-14-11-2021
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

