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Simulado Especial 
1º Simulado PC MS – Pós-Edital 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PC MS; 

2 – A prova contém 80 itens que abordam conhecimentos cobrados no conteúdo programático; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca Cebraspe. 

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 8:00 às 12:00 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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível 
na área do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PCMS-20-11-2021 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
PORTUGUÊS 

Patrícia Manzato 

Texto 1: 
As pessoas gostam de se mostrar fortes o tempo 

todo, geração do desapego, corações de pedra… Não 
sentem nada. Mas e se eu te dizer que eu sinto? E que eu 
sinto muito que nós não tenhamos dado certo? Eu errei, 
de verdade. Sei que não disse isso olhando no fundo dos 
seus olhos, mas a verdade é que nós dois sabemos que 
eu sou uma baita de uma orgulhosa. Nós dois também 
sabemos que você teria facilmente me desculpado se eu 
tivesse ao menos dito que sentia muito. Mas eu não disse, 
não vou dizer, e provavelmente você nunca vai saber. 

Disponível em <https://isabelafreitas.com.br/2020/04/16/esse-
nao-e-um-texto-sobre-como-eu-te-esqueci/> 

 

01. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
gênero do texto e a função da linguagem nele 
predominante: 

a) Narrativo – função emotiva. 

b) Narrativo – função referencial. 

c) Dissertativo – função conativa. 

d) Dissertativo – função fática. 

e) Injuntivo – função metalinguística. 

 

02. Esta questão avalia a compreensão do texto, 
com destaque aos sentidos produzidos pelo 
emprego de tempos e modos verbais. Assinale a 
alternativa que apresenta comentário verdadeiro a 
esse respeito: 

a) Pela leitura global do texto, pode-se inferir que a 
narradora parte do específico para o geral para dar 
ênfase em sua situação. 

b) O trecho “eu não disse, não vou dizer” produz o 
mesmo efeito de sentido de “não disse isso”: ideia 
de verdades absolutas. 

 

 

 

c) O uso do futuro do indicativo em “se eu te dizer” 
produz o mesmo efeito de sentido de “não vou 
dizer” (l. 17): ideia de processos que acontecerão 
invariavelmente. 

d) O uso do presente do indicativo em “gostam de 
se mostrar” e “não sentem” produz a ideia de 
verdades atemporais. 

e) Enquanto em “não vou dizer” o sentido é de 
processos que se iniciaram no passado e se 
estendem até o presente, o uso do presente do 
indicativo em “nós dois sabemos” produz efeito 
de futuro próximo. 

 

03. Quanto à coesão, à regência, à concordância, à 
grafia e ao emprego de tempos e modos verbais, 
está correta a alternativa: 

a) a colocação pronominal em “me desculpado” 
prejudica a correção da frase, por isso deve ser 
alterada para “desculpado-me”; 

b) Se o sujeito da oração “As pessoas gostam” fosse 
alterado para “A maioria das pessoas”, o verbo 
deveria obrigatoriamente ser flexionado no 
singular; 

c) A oração “Mas e se eu te dizer que eu sinto?” 
estará de acordo com a norma culta se o verbo for 
flexionado como “disser”; 

d) A vírgula antes de “e provavelmente você nunca 
vai saber” prejudica a correção gramatical e deve 
ser suprimida; 

e) É possível alterar a locução verbal em “nós não 
tenhamos dado certo” por “tivéssemos dado”, 
sem alterar o sentido original. 
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Texto 2: 
A violência contra a mulher sempre foi uma 

questão gravíssima no Brasil. Em 2019, de acordo com o 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada dois 
minutos era criado um Boletim de Ocorrência em alguma 
delegacia do país com denúncia de vítima no convívio 
doméstico. O problema já era imenso e ficou pior com o 
necessário isolamento social, decorrente da pandemia da 
covid-19. 

Desde o início da quarentena, em março, o número 
de denúncias recebidas pelo canal Ligue 180, do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH), aumentou 17,9%, em todo o país, em 
comparação com o mesmo período de 2019. No mês 
seguinte, em abril, o crescimento foi de 37,6%. 

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP) no estudo “Violência doméstica durante a 
pandemia da covid-19”, apresentados em maio, 
demonstram que o feminicídio no país cresceu 22,2% nos 
meses de março e abril desse ano, se comparado ao 
mesmo período do ano passado. Os dados divulgados, 
por outro lado, indicam que houve menos registros de 
ocorrências de crimes dessa natureza nas delegacias de 
todo o país. Consequentemente, houve a redução da 
concessão de medidas protetivas de urgência para evitar 
o contato de agressores com mulheres. 
Disponível em <https://www.migalhas.com.br/amp/depeso/331398/a-

violencia-domestica-na-pandemia> 

 

04. Assinale a alternativa correta com relação à 
compreensão do texto: 

a) é um texto reflexivo sobre as consequências da 
pandemia nas denúncias de violência contra a 
mulher; 

b) os dados apresentados mostram uma melhora na 
perspectiva de curto prazo em relação às 
denúncias de violência; 

c) exemplifica os tipos de crimes contra as mulheres, 
em especial no período da pandemia do 
coronavirus; 

 

 

 

d) o texto defende a ideia de que o aumento das 
denúncias depois da queda ajudou a balancear os 
dados; 

e) o principal objetivo do texto é expor uma situação 
bastante comum, mas que independe da ação do 
poder público para ser mudada 

 

05. Considerado o conjunto das relações textuais, 
compreende-se que a expressão 
“consequentemente” equivale semanticamente a: 

a) logo; 

b) por outro lado; 

c porquanto; 

d) ademais; 

e) outrossim 

 

06. Em qual alternativa a pontuação está correta? 

a) Sem o apoio e suporte do poder público muitas 
mulheres continuarão sendo vítimas de violência, e 
não terão condições de dar um fim a essa situação. 

b) Sem o apoio e suporte do poder público, não se 
sabe as consequências, que se dará a falta de 
denúncia contra crimes, que afetam as mulheres. 

c) Estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública indica que, as denúncias de 
violência contra mulheres tiveram uma queda 
brusca, com a pandemia. 

d) Dados do estudo “Violência doméstica durante a 
pandemia da covid-19”, mostram que as 
consequências do coronavírus vão além do 
aspecto da saúde, afetando, inclusive, questões 
sociais. 

e) Estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública indica que, durante o período 
da pandemia da covid-19, as denúncias de 
violência contra mulheres tiveram uma queda 
brusca. 
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07. Assinale a alternativa em que sentidos possíveis 
da respectiva oração reduzida estão corretamente 
indicados: 

a) evitar o contato de agressores com mulheres: 
causa; 

b) evitar o contato de agressores com mulheres: 
finalidade; 

c) evitar o contato de agressores com mulheres: 
tempo; 

d) evitar o contato de agressores com mulheres: 
condição; 

e) evitar o contato de agressores com mulheres: 
explicação. 

 

08. O emprego (presença ou ausência) do “acento” 
indicativo de crase está correto na alternativa: 

a) O combate à crimes contra a mulher deve ser uma 
prioridade ao poder público, de forma a coibir tais 
práticas;  

b) O combate as infrações caracterizadas como 
crimes contra a mulher deve ser uma prioridade ao 
poder público, de forma a coibir tais práticas;  

c) Atentar-se às consequências do declínio no 
número de denúncias de crimes contra mulheres é 
algo que deve ser priorizado pelos órgãos 
competentes; 

d) Atentar-se à consequências do declínio no 
número de denúncias de crimes contra mulheres é 
algo que deve ser priorizado pelos órgãos 
competentes; 

e) Os crimes relacionados à mulheres devem ser 
priorizados nos programas de políticas públicas, 
em especial, na área de segurança e família; 

 

 

 

 

 

 

09. Com relação à ortografia, assinale a alternativa 
correta. 

a) Segurança pública e tecnologia estão em 
simbioze. Para tanto, o Poder Executivo inicia o 
processo de adoção da Convensão de Budapeste.  

b Segurança pública e tecnologia estão em 
simbioze. De um lado, o Poder Executivo inicia o 
processo de adoção da Convenção de Budapeste.  

c) Segurança pública e tecnologia estão em 
simbiose. De um lado, o Poder Executivo inicia o 
processo de adoção da Convenção de Budapeste.  

d) O Congresso avansa na discussão sobre 
tratamento de dados pessoais para fins de 
policiamento e investigações criminais. Por isso, é 
essencial entender como a tecnologia impata a 
Segurança Pública. 

e) O Congresso avança na discussão sobre 
tratamento de dados pessoais para fins de 
policiamento e investigações criminais. Por isso, é 
esencial entender como a tecnologia impacta a 
Segurança Pública. 
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Texto 3: 

 
 

10. Quanto à coesão, à regência e à concordância, 
está correta a alternativa: 

a) A charge como um todo remete à um assalto, mas 
também faz alusão à pandemia. Assim, os 
elemento textuais são complementados pelos 
extratextuais, do qual o leitor deve ter 
conhecimento para ter um entendimento 
completo. 

b) A charge como um todo remete a um assalto, 
bem como faz alusão à pandemia. Nesse sentido, 
os elementos textuais são complementados pelos 
extratextuais, dos quais o leitor deve ter 
conhecimento para ter um entendimento 
completo. 

c) A charge, como um todo, remete a um assalto, 
bem como faz alusão à pandemia. Contudo, os 
elementos textuais são complementados pelos 
extratextuais, do qual o leitor deve ter 
conhecimento para ter um entendimento 
completo. 

d) A charge, como um todo, remete à um assalto, 
mas faz alusão à pandemia. Contudo, os 
elementos textuais são complementos dos 
extratextuais, do qual o leitor deve ter 
conhecimento para ter um entendimento 
completo. 

 

e) A charge, como um todo, remete à um assalto, 
bem como faz alusão à pandemia. Porquanto os 
elementos textuais são complementados pelos 
extratextuais, dos quais o leitor deve ter 
conhecimento para ter um entendimento 
completo. 

 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Emannuelle Gouveia 

11. No computador, há uma pequena porção de 
memória utilizada para amenizar a diferença de 
velocidade entre o processador e a memória 
principal, Este recurso é comumente chamado de: 

a) memória cache 

b) memória principal 

c) memória virtual 

d) chipset 

e) registradores. 

 

12.Das letras abaixo, marque aquela que representa 
características típicas da tecnologia SSD: 

a) apresenta baixa taxa de transferência de dados 
quando comparada com as tecnologias mais atuais 
para armazenamento de dados 

b) por apresentar partes móveis, possui menor 
resistência a choques mecânicos 

c) possui acesso sequencial 

d) realiza leitura e gravação dos dados utilizando 
tecnologia laser 

e) apresenta altas taxas de transmissão de dados e 
a capacidade de armazenar uma grande 
quantidade de dados em um espaço físico menor. 
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13. Ao clicar no botão ,existente na barra de 
tarefas do Windows, o usuário terá acesso: 

  a) aos aplicativos instalados na máquina. 

  b) as conexões de rede disponíveis, mas não a que 
está conectada no momento  

  c) as informações do antivírus instalado. 

  d) as conexões de rede disponíveis, e exibe a que 
está conectada no momento. 

  e) as conexões de rede disponíveis, mas apenas as 
que não exigem senha para a conexão. 

 

14. Um usuário utilizou o Sistema Operacional Linux 
e se deparou com o comando PWD. Ele deve 
utilizar esse comando para: 

  a) criar um novo diretório de trabalho  

  b) trocar a senha do usuário atual  

  c) imprimir o nome do diretório de trabalho atual. 

  d) exibir a senha do usuário atual. 

  e) redirecionar a linha de comando para um 
diretório específico. 

 

15. No Word, quando posicionamos o mouse ao 
lado do texto até que ele se transforme em uma 
seta, ao clicarmos uma vez iremos: 

a) selecionar todo o parágrafo. 

b) selecionar a palavra. 

c) posicionar o cursor no local clicado. 

d) selecionar a linha. 

e) selecionar todo o texto. 

 

 

 

 

 

 

16. No Excel o usuário digitou a fórmula =B$2+ C$2 
na célula D2 e arrastou para a célula D5. O que 
aparecerá em D5? 

  a) =B$5+ C$5 

  b) =B$2+ C$2  

  c) =B$5+ C$2 

  d) =E$2+ F$2 

  e) =B$2+ C$5 

 

17. É um ataque que pode ou não causar um dano 
maior e se caracteriza pela alta capacidade de 
multiplicação na maioria dos casos. Também 
apresenta atuação independente, sem a 
necessidade de se acoplar a outro arquivo ou 
programa 

  a) virus 

  b) cavalo de tróia 

  c) worm 

  d) spyware 

  e) cookie 

 

18. O certificado digital, no Brasil, tem os seus 
padrões regulados por um órgão cujo 
funcionamento é instituído na MP Nº 2.200-2, de 
24 de agosto de 2001. Nesse caso, o órgão citado 
é:  

 a) AC 

 b) AR 

 c) AC RAIZ 

 d) Gabinete de Segurança Nacional 

 e) ICP Brasil 
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19. Uma grande empresa decidiu oferecer aos seus 
fornecedores uma possibilidade de acompanhar a 
situação do estoque dos seus produtos, nas lojas 
de sua rede, para assim, facilitar a solicitação de 
novos pedidos de recarga do estoque. Para isso, 
ela criou em sua página na Internet um link 
“Fornecedor”, ao clicar o usuário será 
encaminhado para uma tela onde deverá se 
autenticar, e após isso terá acesso ao 
acompanhamento do estoque de seu produto e 
quando julgar necessário, pode solicitar que a rede 
gere um novo pedido. Analisando essa condição, 
podemos afirmar que os fornecedores em questão 
estão usando uma:  

  a) Intranet 

  b) Extranet. 

  c) Internet. 

  d) Rede discada. 

  e) MAN. 

 

20.  Um usuário, no buscador do Google,  digitou a 
expressão “PCMS” -concurso . Dessa forma, 
podemos afirmar que irão aparecer os seguintes 
resultados: 

  a) Uma explicação sobre a PCMS e todos os 
concursos realizados até então. 

  b) Todos os concursos para policiais civis do país. 

  c) Informações sobre a elaboradora do concurso 
atual para a PCMS. 

  d) Páginas que contenham a expressão PCMS, mas 
nada que tenha a palavra concurso. 

  e) Páginas que contenham a palavra concurso, mas 
que não contenham PCMS. 

 

 

 

 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Carlos Henrique 

21. Em uma filial do Estratégia Concursos, 65% dos 
funcionários trabalham na edição, 23% trabalham no 
marketing e os 24 funcionários restantes trabalham 
no telemarketing.  

A quantidade de funcionários que trabalham na 
edição é: 

a) 100 

b) 110 

c) 120 

d) 130 

e) 140 

 

22 - De uma pequeníssima amostra de 120 alunos 
do Estratégia Concursos, verificou-se que 60 farão 
prova para PC MS, 40, para PC PB e 40, para outros 
concursos. Verificou-se, também, que alguns farão 
concurso para PC MS e para a PC PB. Quantos 
alunos farão a prova para PC MS e PC PB? 

a) 10 

b) 12 

c) 15 

d) 18 

e) 20 
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23. Em uma cidade, foram entrevistadas várias 
pessoas acerca de suas preferências em relação a 
três bancos; X, Y e Z. Os resultados mostraram que: 

210 pessoas gostam do banco X. 

210 pessoas gostam do banco Y. 

250 pessoas gostam do banco Z. 

20 pessoas gostam dos três bancos. 

100 pessoas não gostam de nenhum dos três 
bancos. 

60 pessoas gostam dos bancos X e Y. 

70 pessoas gostam dos bancos X e Z 

50 pessoas gostam dos bancos Y e Z. 

O número de pessoas que respondeu a pesquisa foi 
igual a:  

a) 710 

b) 570 

c) 670 

d) 630 

e) 610 

 

24. Em um torneio de jogo de DAMAS, há 40 
mulheres e 27 homens inscritos. As mulheres só 
jogam entre si e os homens também só jogam entre 
si. Em cada partida, o(a.) perdedor(a.) é 
eliminado(a.) do torneio. Não há empates. Ao final 
do torneio, tem-se uma campeã e um campeão. 

Não havendo desistências, o número total de 
partidas para que sejam definidos o campeão e a 
campeã é: 

a) 62; 

b) 65; 

c) 66; 

d) 68; 

e) 80. 

 

 

 

25. Se Juliana chegar brava em casa, então Carlos 
foge para o quarto e Bruno não entra em casa. Uma 
afirmação que corresponde à negação da afirmação 
anterior é: 

a) Juliana não chega brava em casa e, Carlos não 
foge para o quarto ou Bruno entra em casa. 

b) Se Juliana não chega brava em casa, então Carlos 
não foge para o quarto e Bruno entra em casa. 

c) Juliana chega brava em casa e, Carlos não foge 
para o quarto ou Bruno entra em casa. 

d) Se Carlos não foge para o quarto ou Bruno entra 
em casa, então Juliana não chegou brava em casa. 

e) Se Carlos foge para o quarto e Bruno não entra 
em casa, então Juliana chegou brava em casa. 

 

26. Considere a afirmação I como sendo FALSA e as 
outras três afirmações como sendo 

VERDADEIRAS. 

I. Lucas é médico ou Marina não é enfermeira. 

II. Se Arnaldo é advogado, então Lucas não é 
médico. 

III. Ou Otávio é engenheiro, ou Marina é enfermeira, 
mas não ambos. 

IV. Lucas é médico ou Paulo é arquiteto. 

A partir dessas informações, é correto afirmar que 

a) Paulo não é arquiteto ou Marina não é enfermeira. 

b) Marina é enfermeira e Arnaldo não é advogado. 

c) Se Lucas não é médico, então Otávio é 
engenheiro. 

d) Otávio é engenheiro e Paulo não é arquiteto. 

e) Arnaldo é advogado ou Paulo é arquiteto. 
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27. Se não é verdade que, no ano passado, em 
todos os domingos, se fazia sol, Renata passeava de 
moto, então, no ano passado,  

a) em nenhum domingo que não fez sol, Renata 
passeou de moto.  

b) em todos os domingos que não fez sol, Renata 
não passeou de moto.  

c) houve pelo menos um domingo em que não fez 
sol e Renata passeou de moto  

d) em todos os domingos fez sol e Renata passeou 
de moto.  

e) houve ao menos um domingo em que fez sol e 
Renata não passeou de moto. 

 

28. Em um órgão público com 1000 servidores, 40% 
são advogados. O quadro de servidores é formado 
por 480 homens, sendo que 200 mulheres não são 
advogados.  

Em relação ao conjunto masculino, a fração de 
homens que não são advogados é igual a: 

a) 1/3 

b) 2/5 

c) 5/6 

d) 7/8 

e) 8/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O enunciado abaixo refere-se às questões 29 e 30. 
Lúcia, uma estudiosa moça, passou para a PC MS 

em primeiro lugar.  Resolveu, então, fazer um 
jantar de comemoração para 4 amigos.  Karina, na 
verdade, possui 12 amigos, mas, por enquanto, só 
possui dinheiro para oferecer um jantar para 4 
deles. Dentre os seus 12 amigos estão Karina e 
Mauro (o namorado da Karina).   

29. Certa noite, supondo-se que Karina e Mauro só 
comparecerão ao jantar juntos, caso sejam 
convidados, o número máximo de possibilidades 
para o jantar de Lúcia é: 

a) 120 
b) 180 
c) 215 
d) 240 
e) 255 
 
30. Outra noite, supondo-se que Karina e Mauro 

tenham brigado e, portanto, não possam ser 
convidados juntos, o total de jantares que Lúcia 
pode oferecer nessas condições é: 

a) 420 
b) 450 
c) 480 
d) 495 
e) 500 
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DIREITO PENAL 

Antônio Pequeno 

31. Em outubro de 2019, Carlos iniciou a execução 
de um grande crime de extorsão mediante 
sequestro, sendo que a restrição da liberdade da 
vítima durou mais de 60 (sessenta) dias. Ocorre 
que, no mês de novembro de 2019, quando o 
delito já estava consumado, entrou em vigor lei 
penal que aumentou a pena do crime de extorsão 
mediante sequestro. A vítima apenas conseguiu 
sua liberdade no dia de Natal do ano de 2019, 
mesma data em que houve obtenção da vantagem 
financeira pelo autor do fato, tendo ela 
comparecido em janeiro de 2020 ao Ministério 
Público para narrar o ocorrido. Oferecida denúncia 
em face de Carlos pela prática do crime de 
extorsão mediante sequestro e confirmada a 
autoria em instrução probatória, o promotor de 
justiça poderá requerer a condenação de Carlos 
com base na: 

a) lei em vigor em outubro de 2019, momento em 
que foi consumado o crime imputado, aplicando-
se ao Direito Penal o princípio do tempus regit 
actum;  

b) lei em vigor no momento da apresentação das 
alegações finais, ainda que mais gravosa, 
aplicando-se ao Direito Penal o princípio do 
tempus regit actum;  

c) lei em vigor em outubro de 2019, por ser aplicável 
ao Direito Penal o princípio da irretroatividade da 
lei penal mais gravosa;  

d) inovação legislativa, pois o crime imputado 
somente restou consumado no dia da obtenção da 
vantagem indevida;  

e) inovação legislativa, ainda que mais gravosa, em 
razão da natureza do crime imputado 

  

 

 

 

 

32. Em uma embarcação pública estrangeira, em 
mar localizado no território do Uruguai, o 
presidente do Brasil sofre um atentado contra sua 
vida pela conduta de João, argentino residente no 
Brasil, que conseguiu se infiltrar no navio 
passando-se por funcionário da cozinha, já 
planejando o cometimento do delito. O 
presidente do Brasil, porém, é socorrido e se 
recupera, enquanto João é identificado e preso na 
Bahia, um mês após os fatos. 

Considerando a situação narrada, sobre a aplicação 
da lei penal no espaço, é correto afirmar que a 
João 

a) não pode ser aplicada a lei brasileira, já que o 
crime foi cometido no estrangeiro. 

b) poderá ser aplicada a lei brasileira, com base no 
princípio da territorialidade. 

c) poderá ser aplicada a lei brasileira, ainda que o 
autor do crime tenha sido absolvido ou condenado 
no estrangeiro. 

d) poderá ser aplicada a lei brasileira, desde que o 
autor do crime não seja julgado no estrangeiro. 

e) não poderá ser aplicada a lei brasileira, já que o 
autor do crime é estrangeiro. 
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33. Durante uma fiscalização de rotina in loco de um 
determinado estabelecimento comercial, dois 
fiscais solicitam ao comerciante a documentação 
pertinente. O comerciante exibe os documentos 
aos fiscais e estes constatam a ocorrência de 
irregularidades que os obrigariam a autuar o 
estabelecimento. Os fiscais comunicam ao 
comerciante que ele será autuado, momento em 
que este oferece a quantia de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) para que eles deixassem de fazer a 
autuação. Os fiscais responderam que estariam de 
acordo mediante o pagamento de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). O comerciante afirma que 
não tem essa quantia e os fiscais realizam a 
autuação na forma da lei. Diante da narrativa, 
assinale a afirmativa correta. 

a) O comerciante e os fiscais não cometeram 
nenhum crime, pois não foi efetivado o pagamento 
de dinheiro e o estabelecimento foi regularmente 
autuado. 

b) O comerciante cometeu o crime de corrupção e 
os fiscais cometeram o crime de concussão, todos 
na modalidade tentada. 

c) O comerciante cometeu o crime de corrupção 
ativa na modalidade tentada e os fiscais não 
cometeram nenhum crime. 

d) O comerciante cometeu o crime de corrupção 
ativa e os fiscais cometeram o crime de corrupção 
passiva. 

e) O comerciante cometeu o crime de corrupção e 
os fiscais cometeram o crime de prevaricação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Em busca de proteger os direitos das pessoas 
do sexo feminino, vítimas de violência física e 
psicológica no âmbito afetivo, doméstico e 
familiar, o legislador editou a Lei nº 11.340/06 (Lei 
Maria da Penha), que trouxe uma série de 
peculiaridades ao procedimento aplicável aos 
crimes praticados em tal contexto. Sobre as 
previsões da lei acima mencionada, é correto 
afirmar que: 

a) o crime de ameaça, apesar de previsto no Código 
Penal como de ação penal pública condicionada à 
representação, quando praticado no contexto de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independe da vontade da vítima para 
responsabilização do autor do fato;  

b) o crime de lesão corporal simples praticado no 
contexto de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, por ter pena privativa de liberdade 
mínima inferior a 01 (um) ano, admite proposta de 
suspensão condicional do processo;  

c) a retratação ao direito de representação, quando 
cabível, nos crimes praticados no contexto da Lei 
nº 11.340/06, terá de ocorrer em audiência 
especial, na presença do magistrado, ouvido o 
Ministério Público, antes do recebimento da 
denúncia;  

d) a pena privativa de liberdade aplicada no caso de 
condenação por crime de lesão corporal simples, 
praticado no contexto da Lei nº 11.340/06, poderá 
ser substituída por restritiva de direitos;  

e) os crimes praticados no contexto de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena aplicada, não 
admitem suspensão condicional da pena. 
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35. Em inovação legislativa, a Lei nº 11.343/06, em 
seu art. 33, §4º, trouxe a figura do tráfico 
privilegiado, em especial para mitigar a severa 
punição do tráfico de drogas para o chamado 
“traficante de primeira viagem”. Sobre as 
previsões da Lei nº 11.343/06 sobre o tema e de 
acordo com a jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, é correto armar que: 

a) a condenação por tráfico, ainda que privilegiado 
e com pena inferior a 4 anos, não permite a 
substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos;  

b) o benefício do tráfico privilegiado poderá ser 
aplicado ainda que o agente seja, também, 
condenado pelo crime de associação para o 
tráfico;  

c) a quantidade de drogas poderá ser considerada 
no momento da aplicação da pena base, mas não 
a natureza do material apreendido;  

d) o regime inicial de cumprimento de pena, diante 
do tráfico privilegiado, deverá ser 
necessariamente o fechado;  

e) o tráfico privilegiado poderá ser reconhecido 
mesmo diante da figura do tráfico majorado. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Fernando Bezerra 

36. Acerca do instituto da ação penal, assinale a 
alternativa correta: 

a) Nos crimes de ação pública, esta será promovida 
por queixa-crime do Ministério Público, mas 
dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do 
Ministro da Justiça, ou de representação do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo; 

b) Somente no caso de morte do ofendido, o direito 
de representação passará ao cônjuge, ascendente, 
descendente ou irmão; 

 

c) Seja qual for o crime, quando praticado em 
detrimento do patrimônio ou interesse da União, 
Estado e Município, a ação penal será pública; 

d) A representação será irretratável, depois de 
recebida a denúncia; 

e) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a 
iniciativa do Ministério Público, nos casos em que 
caiba a ação pública, fornecendo-lhe, verbalmente 
ou por escrito, informações sobre o fato e a autoria 
sem necessidade de indicar o tempo, o lugar e os 
elementos de convicção, pois tais circunstâncias 
devem ser apuradas no curso do procedimento 
investigatório. 

 

37. Sobre cadeia de custódia e a prova pericial, 
assinale a alternativa correta: 

a) Considera-se cadeia de custódia o conjunto de 
todos os procedimentos utilizados para manter e 
documentar a história cronológica do vestígio 
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para 
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu 
reconhecimento até o descarte; 

b) Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde 
descreverão minuciosamente o que examinarem, 
sem necessidade de responder aos quesitos 
formulados pela autoridade; 

c) O exame de corpo de delito somente poderá ser 
feito em dia útil da semana e a qualquer hora; 

d) A autópsia será feita pelo menos oito horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência 
dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita 
antes daquele prazo, o que declararão no auto; 

e) Os cadáveres serão sempre fotografados na 
posição em que forem encontrados, bem como, 
todas as lesões externas e vestígios deixados no 
local do crime. 
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38. Acerca da lavratura do auto de prisão em 
flagrante, assinale a alternativa correta. 

a) a falta de testemunhas da infração penal impedirá 
o auto de prisão em flagrante; 

b) na falta ou impedimento do escrivão, a 
autoridade policial somente poderá designar 
agentes policiais para lavrar o auto de prisão, 
devendo estes prestarem compromisso legal; 

c) 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; 

d) não havendo autoridade no lugar em que se tiver 
efetuado prisão, o preso será logo apresentado à 
do lugar mais próximo. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

39. Em relação à competência em processo penal e 
o entendimento dos Tribunais Superiores, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

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

b) A competência para processar e julgar o crime de 
uso de documento falso é firmada em razão da 
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o 
documento público, não importando a 
qualificação do órgão expedidor. 

c) A competência constitucional do Tribunal do Júri 
não prevalece sobre o foro por prerrogativa de 
função estabelecido exclusivamente pela 
Constituição estadual. 

d) O Juízo Federal competente para processar e 
julgar acusado de crime de uso de passaporte falso 
é o do lugar onde o delito se consumou. 

e) Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante 
poderá preferir o foro de domicílio ou da 
residência do réu, ainda quando conhecido o lugar 
da infração. 

 

40. Sobre o Inquérito Policial, assinale a alternativa 
correta. 

a) O princípio da indisponibilidade inviabiliza que o 
inquérito policial seja arquivado. 

b) Excepcionalmente, o delegado de polícia poderá 
arquivar o Inquérito Policial quando constatar a 
atipicidade do fato. 

c) Mesmo diante de inquéritos policiais que 
investigam fatos atípicos, o delegado de polícia 
não poderá arquivá-los, salvo quando extinta a 
punibilidade. 

d) Arquivado o inquérito policial, por despacho do 
juiz, a requerimento do promotor de justiça, não 
pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. 

e) Para que o Inquérito Policial seja arquivado, é 
necessária requisição do delegado ao Juiz, o qual 
arquivará independente de prévia manifestação 
do Ministério Público. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

41. Assinale a alternativa que contemple 
corretamente apenas princípios fundamentais: 

a) Soberania, igualdade entre os Estados e a 
dignidade da pessoa humana; 

b) Cidadania, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e 
inviolabilidade domiciliar.  

c) Pluripartidarismo político, cidadania e a os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

d) Valores sociais apenas do trabalho remunerado, 
prevalência dos direitos humanos; erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

e) autodeterminação dos povos; liberdade de 
manifestação do pensamento; soberania 
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42. Acerca dos Remédios Constitucionais, assinale a 
alternativa correta: 

a) o mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por organização sindical, desde que, 
legalmente constituída e em funcionamento há 
pelo menos um ano. 

b) conceder-se-á mandado de segurança sempre 
que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

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

d) qualquer pessoa é parte legítima para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público. 

e) apenas a ação de habeas corpus é gratuita, e, na 
forma da lei, os atos necessários ao exercício da 
cidadania. 

 

43. A organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, a respeito disso, analise os itens 
abaixo:  

I. Brasília e não o Distrito Federal é a Capital 
Federal. 

II. A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de consulta 
prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divulgação dos 
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei. 

III. A União é ente federado dotado de soberania, 
hierarquicamente superior aos demais entes da 
federação. 

 

Analise os itens acima e assinale: 

a) se somente o item I estiver correto. 

b) se somente o item II estiver correto. 

c) se somente o item III estiver correto. 

d) se somente os itens I e II estiverem corretos. 

e) se somente os itens II e III estiverem corretos. 

 

44. Sobre Segurança Pública, assinale a questão 
correta: 

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

b) As polícias militares e os corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do Exército 
subordinam-se ao General do Exército. 

c) Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais, as quais destinam-se a auxiliar às 
polícias militares e corpo de bombeiros militares. 

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

e) Às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares. 
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45. 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. 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

46. De acordo com as regras acerca da organização 
da Administração Pública, a pessoa jurídica que, 
dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, constituída sob a forma de sociedade 
limitada, com o objetivo de explorar atividades 
econômicas, representa  

a) uma autarquia. 

b) uma empresa pública. 

c) um órgão público. 

d) uma sociedade de economia mista. 

e) uma fundação pública. 

 

 

47. A atribuição que a Administração Pública possui 
para rever os atos praticados por seus 
subordinados, anulando-os se ilegais, ou 
revogando-os se forem inconvenientes ou 
inoportunos, derivam do poder 

a) de polícia. 

b) hierárquico. 

c) disciplinar. 

d) regulamentar. 

e) revisor. 

 

48. Acerca da extinção de um ato administrativo 
vinculado, praticado por uma autoridade policial, 
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. 
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49. Considerando as regras e disposições 
doutrinárias e jurisprudenciais dominantes acerca 
da responsabilidade civil do Estado, assinale a 
alternativa correta. 

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

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

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

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

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

 

50. Acerca do controle da Administração Pública, 
analise os seguintes itens como verdadeiro (V) ou 
falso (F), assinalando a sequência correta. 

( ) É admissível o controle judicial de atos 
discricionários praticados pelo Poder Executivo. 

( ) As hipóteses em que o Poder Legislativo pode 
realizar o controle dos atos do Poder Executivo 
devem estar expressamente previstas no texto 
constitucional, não podendo esse rol ser ampliado 
por legislação infraconstitucional. 

( ) O controle administrativo permite que o Poder 
Judiciário faça a revisão dos atos praticados pela 
Administração Pública, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais. 

( ) O controle interno, que pode ser realizado de 
ofício ou mediante requerimento, restringe-se à  

 

  análise de legalidade dos atos administrativos, 
anulando-os, em caso de constatação de vícios 
insanáveis. 

a) V - V - V - V. 

b) V - F - F - V. 

c) F - V - V - F. 

d) V - V - F - F. 

e) F - F - V - F 

 

 
LEGISLAÇÃO POLICIAL CIVIL 

Marcos Girão 

51. Sobre as funções institucionais, os princípios e 
as funções da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, 
na lei nº 114 de 2005, marque o item correto. 

a) A Polícia Civil tem como uma de suas funções 
institucionais o cumprimento de mandados de 
prisão expedidos pelas autoridades policiais. 

b) A Polícia Civil tem como uma de suas funções 
institucionais a realização de diligências 
fundamentalmente requisitadas pelo Ministério 
Público e pela Defensoria Pública.  

c) A Polícia Civil tem como uma de suas funções 
institucionais praticar, com exclusividade, todos os 
atos necessários ao exercício das funções de 
polícia judiciária e investigatória de caráter 
criminalístico e criminológico, manutenção da 
ordem e dos direitos humanos e de combate eficaz 
da criminalidade e da violência. 

d) Constitui princípio da Polícia Civil a unidade de 
doutrina e uniformidade de procedimentos 
técnico-científicos aplicados à investigação 
judicial. 

e) Dentre as funções da Polícia Civil, deve seguir o 
preceito de assegurar a autonomia das conclusões.  
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52. Sobre a lei nº 114 de 2005, referente à Polícia 
Civil do Mato Grosso do Sul, em relação à 
readaptação e à reintegração marque o item 
correto: 

a) A readaptação será compulsória, conforme 
conclusão do Conselho Superior de Polícia Civil, 
em outra função que permita a adaptação do 
servidor à sua capacidade física e mental, com 
redução ou aumento de subsídio a depender da 
função. 

b) Quando comprovado que a capacidade do 
servidor não permite seu provimento em outra 
função de mesma carreira, este será aposentado 
de conformidade com as regras da previdência 
social do Estado. 

c) O policial civil será reintegrado, apenas por 
decisão judicial transitado em julgado, no cargo 
anteriormente ocupado, com ressarcimento de 
todos os direitos e vantagens. 

d) A reintegração será feita no cargo anteriormente 
ocupado e, se este houver sido transformado, será 
posto em disponibilidade. 

e) A aceleração de manifestações violentas ou 
agressivas, presente em laudo de junta médica, 
não é suficiente para ensejar a readaptação. 

 

53. Sobre o Tempo de Serviço e as Férias, previstos 
na lei nº 114 de 2005, referente à Polícia Civil do 
Mato Grosso do Sul, marque o item correto: 

a) Os integrantes das carreiras da Polícia Civil têm 
direito a férias anuais, na forma da lei, observada a 
escala que for organizada de acordo com o chefe 
imediato. 

b) O acidente em serviço ou a doença profissional 
serão confirmados em laudo elaborado pela 
perícia médica oficial onde deverão ficar 
estabelecidos, rigorosamente, a sua 
caracterização e o nexo causal com o exercício de 
atribuições do cargo, podendo participar da 
comissão de avaliação perito criminal oficial.  

 

c) A autoridade competente, por necessidade de 
serviço, poderá suspender, interromper ou 
indeferir o gozo das férias, ressalvado a ocorrência 
de acumulação que implique perda desse direito. 

d) O período ou parte das férias não gozadas, por 
necessidade do serviço, gera direito à 
compensação temporal, ainda que em outro 
exercício, sendo defeso levar à conta de férias as 
faltas ao trabalho. 

e) A apuração do tempo de serviço será feita em 
dias e estes convertidos em anos, considerado um 
ano como de trezentos e sessenta e seis dias.  

 

54. Sobre o Regime Disciplinar específico da Polícia 
Civil do Mato Grosso do Sul, marque o item 
incorreto sobre os preceitos éticos: 

a) O policial deve jamais revelar tibieza ante o 
perigo e o abuso. 

b) O policial civil deve servir à sociedade como 
obrigação fundamental. 

c) O policial civil deve prestar auxílio, ainda que não 
esteja em hora de serviço a fim de prevenir ou 
reprimir perturbação da ordem pública.  

d) O policial civil deve prestar auxílio, ainda que não 
esteja em hora de serviço quando solicitado por 
pessoa carente de qualquer socorro, 
encaminhando-a à autoridade competente, 
quando insuficientes as providências de sua 
alçada. 

e) O policial civil deve exercer a função policial com 
probidade, discrição e moderação, fazendo 
observar as leis.  
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55. Sobre a lei nº 114 de 2005 da Polícia Civil do 
Mato Grosso do Sul marque o item correto: 

a) O policial civil, desde que ativo, tem direito ao 
porte de arma, na forma da legislação estadual 
pertinente. 

b) O policial civil no exercício de suas funções goza 
das seguintes prerrogativas: prioridade em 
qualquer serviço de transporte, público e privado 
e livre acesso a locais públicos ou particulares.  

c) O Delegado de Policia será ouvido em inquérito, 
processo ou qualquer outro procedimento em 
trâmite no âmbito do Poder Judiciário em dia, hora 
e local previamente ajustados. 

d) Pelo exercício irregular de suas funções, o policial 
civil responde civil, penal e administrativamente. 

e) A responsabilidade civil decorre do 
procedimento comissivo ou omissivo, desde que 
doloso e que importe em prejuízo.  

 

56. Conforme a decreto nº 13.502 de 2012, marque 
a alternativa dispõe todas as competências 
concorrentes entre a Coordenadoria de Apuração 
de Procedimentos, Orientação e Correição 
(CAPOC) e a Corregedoria-Geral de Polícia Civil:  

I - proceder, mediante solicitação, a instauração de 
sindicância administrativa disciplinar, de auto de 
investigação preliminar ou de outro procedimento 
apuratório, relativo às infrações administrativas 
atribuídas a servidores da Coordenadoria-Geral de 
Perícias; 

II - fiscalizar e realizar a correição das atividades de 
Perícia Oficial e Identificação desenvolvidas pela 
instituição; 

III - exercer o acompanhamento sistemático das 
atividades periciais e de identificação, visando ao 
cumprimento da legislação; 

 

 

 

 

IV - inspecionar os atos procedimentais da 
Coordenadoria-Geral de Perícias, em face das 
infrações disciplinares praticadas por seus 
servidores, conhecendo as requisições e as 
solicitações dos órgãos e das entidades de 
controle externo; 

V - proceder e acompanhar a correição ordinária ou 
extraordinária, nos serviços desenvolvidos pelas 
unidades da Coordenadoria-Geral de Perícias; 

Dispõe sobre todas as competências apenas o item: 

a) I, II 

b) I, II e III 

c) I, II, III, IV 

d) I, II, III, IV e V 

e) I, III, IV, V 

 

57. Sobre o decreto nº 12.107 de 2006, marque a 
alternativa correta: 

a) À Coordenadoria-Geral de Perícias, unidade 
operacional da Polícia Civil do Estado, vinculada 
diretamente à Governadoria do Estado do Mato 
Grosso do Sul, com a finalidade de coordenar, 
dirigir, controlar e supervisionar as atividades de 
perícia oficial forense essenciais ao cumprimento 
de sua função constitucional, compete a 
organização e execução, com exclusividade, dos 
serviços de identificação civil e criminal. 

b) A Academia de Polícia Civil, quando promover 
cursos de formação ou capacitação para a área de 
perícia oficial, poderá convocar integrantes das 
carreiras da Coordenadoria-Geral de Perícias para 
ministrar aulas. 
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c) Durante a realização dos exames periciais 
efetivados por integrantes da carreira de Perito 
Oficial Forense, somente poderão permanecer no 
recinto os Peritos Criminais, Peritos Médico-
Legistas, Peritos Odonto-legistas, Agentes de 
Polícia Judiciária, Peritos Papiloscopistas e 
Autoridade Requisitante, pertencentes às equipes 
de plantão e de apoio técnico-especializado, do 
dia da ocorrência do fato ou conforme designação 
expressa do superior hierárquico. 

d) Nenhum dos integrantes das carreiras que 
integram a Coordenadoria-Geral de Perícias 
exercerá sua função em unidade diversa daquela 
na qual foi lotado. 

e) O Departamento de Apoio Operacional compõe 
a estrutura da Coordenadoria-Geral de Perícias. 

 

58. Conforme o decreto nº 12.107 de 2006, indique 
o item incorreto: 

Art. 1º À Coordenadoria-Geral de Perícias, unidade 
operacional da Polícia Civil do Estado, vinculada 
diretamente à Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública, com a finalidade de coordenar, 
dirigir, controlar e supervisionar as atividades de 
perícia oficial forense essenciais ao cumprimento 
de sua função constitucional, compete: 

a) a autorização aos servidores subordinados a 
afastar-se em serviço para outra unidade 
federativa, e para fora do País. 

b) a atuação no recrutamento, seleção e formação 
dos servidores que integrarão as carreiras que a 
compõem, observadas as diretrizes do Poder 
Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

c) a organização e a manutenção, no âmbito de sua 
atuação, de grupos de pesquisa científica para a 
realização de estudos e desenvolvimento de 
projetos que visem à atualização e ao 
aperfeiçoamento de seus procedimentos. 

d) o apoio e a colaboração com as autoridades do 
Poder Judiciário nas atividades de interesse da 
justiça. 

e) a organização e execução, com exclusividade, dos 
serviços de identificação civil e criminal. 

 

59. Conforme o decreto nº 12.107 de 2006, indique 
o item correto sobre os órgãos que compõem a 
Coordenadoria-Geral de Perícias: 

I - Coordenadoria-Geral; 

II - Instituto de Criminalística; 

III - Instituto de Medicina e Odontologia Legal; 

IV - Instituto de Análise de DNA forense; 

V - Instituto de Identificação; 

Marque o item que conste apenas órgãos presentes 
na Coordenadoria-Geral de Perícias: 

a) I, II, III 

b) I, II, III, IV 

c) I, II, III, IV, V 

d) II, III, V 

e) I, II, IV, V 
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60. Sobre o decreto nº 13.962 de 2014, marque a 
alternativa que indique as competências das 
Unidades Regionais de Perícia e de Identificação: 

I – manter o Departamento de Apoio às Unidades 
Regionais informado sobre os assuntos de 
relevância na sua área de atuação. 

II – representar a Coordenadoria-Geral de Perícias 
na região. 

III – planejar, coordenar, orientar e fiscalizar os 
trabalhos administrativos e operacionais das 
unidades subordinadas. 

IV - realizar exames periciais na área de sua 
competência e elaborar os respectivos 
documentos técnicos. 

a) I, II e III 

b) I, II, III e IV 

c) I e II 

d) I e III 

e) I, III e IV 

 

 
MEDICINA LEGAL 

Paulo Bilynskyj 

61.  A maceração asséptica corresponde à/ao. 

a) Fenômeno destrutivo que acomete nos corpos 
submersos em meio líquido contaminado, como os 
afogados em geral. 

b) Fenômeno transformativo conservador no qual o 
cadáver se transforma em uma substância com 
aspecto de sabão. 

c) Destruição das células provocada por enzimas 
intracelulares em razão da falta de oxigênio. 

d) Fenômeno destrutivo que acomete corpos 
submersos em meio líquido não contaminado, 
como o útero materno. 

e) Fenômeno transformativo conservador que 
ocorre quando o cadáver é armazenado em urna 
metálica. 

 

62.  A putrefação ocorre em quatro períodos 
distintos, o primeiro deles é chamado de período 
cromático, o qual inicia-se pela mancha verde 
abdominal. Assinale a alternativa correta quanto 
ao tempo de aparecimento: 

a) Entre 8 e 12 horas após a morte.  

b) Entre 12 e 16 horas após a morte. 

c) Entre 24 e 36 horas após a morte.  

d) Entre 36 e 48 horas após a morte.  

e) Entre 16 e 24 horas após a morte.  

 

63. A rigidez cadavérica inicia-se entre uma e duas 
horas após a morte a partir da mandíbula e da 
nuca. A estabilização e a dissolução iniciam-se, 
respectivamente após: 

a) 6 horas – 24 horas.  

b) 12 horas – 48 horas. 

c) 24 horas – 48 horas. 

d) 8 horas – 24 horas. 

e) 12 horas – 48 horas.  

 

64. O relatório médico ditado ao escrivão é 
chamado de: 

a) Atestado médico. 

b) Laudo.  

c) Parecer. 

d) Auto. 

e) Notificação. 
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65. Uma ferida perfuro-contusa que apresenta orla 
equimótica e zona de tatuagem na região peitoral 
corresponde ao orifício de: 

a) Entrada de projétil de arma de fogo disparado à 
longa distância. 

b) Saída de projétil de arma de fogo disparado à 
curta distância. 

c) Saída de projétil de arma de fogo sem precisar a 
distância na qual foi disparado. 

d) Entrada de projétil de arma de fogo sem precisar 
a distância na qual foi disparado. 

e) Entrada de projétil de arma de fogo disparado à 
curta distância. 

 

66. São características do orifício de saída do projétil 
de arma de fogo, EXCETO: 

a) Dilacerado. 

b) Desproporcional ao diâmetro do projétil. 

c) Sem zona de tatuagem. 

d) Evertido. 

e) Com orla de enxugo. 

 

67. Nas lesões provocadas por queimaduras de 2º 
grau: 

a) É necessário colocar enxerto para a cicatrização. 

b) A pele apresenta um edema. 

c) É gerada uma placa de necrose dura e de 
coloração escura. 

d) Há presença de bolhas contendo líquido 
amarelado. 

e) O osso é atingido total ou parcialmente.  

 

 

 

 

 

 

68. A desidratação cadavérica é um fenômeno 
abiótico consecutivo que causa o surgimento de 
uma mancha negra esclerótica no globo ocular 
também chamada de: 

a) Lei de Nysten. 

b) Sinal de Stenon-Louis. 

c) Sinal de Jostat. 

d) Sinal de Kossu. 

e) Sinal de Sommer-Larcher.  

 

69. Os instrumentos que transferem sua energia por 
um gume não afiado agindo por pressão são 
chamados de: 

a) Corto-contusos. 

b) Perfuro-contundentes. 

c) Corto-contundentes. 

d) Perfuro-cortantes. 

e) Perfuro-incisos. 

 

70. As drogas psicolépticas ____________ a 
atividade mental e como exemplo temos o/a 
_______________. Assinale a alternativa que 
preenche as lacunas corretamente. 

a) Deprimem - maconha.  

b) Estimulam - cocaína. 

c) Estimulam - morfina.  

d) Deprimem - heroína.  

e) Perturbam - maconha.  
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CRIMINOLOGIA 

Alexandre Herculano 

71. Assinale a opção correta a respeito da coleta de 
evidências.  

a) No manuseio de uma prova, em regra, a 
embalagem deve ser lacrada, sem a necessidade 
de que seja etiquetada.  

b) Toda prova deve ser registrada, em virtude de ser 
o primeiro elo da corrente da prova.  

c) Em regra, não é conveniente que se reserve 
material examinado para servir como contraprova.  

d) As manchas de sangue geralmente são 
encontradas em local de crime contra a pessoa, 
sendo, em regra, desnecessário fotografá-las antes 
de serem recolhidas.  

e) Em geral, a corrente da prova é desnecessária.  

 

72. Quanto ao referencial de produção, classificam-
se os vestígios, EXCETO como: 

a) Ilusório. 

b) Forjado. 

c) Alternativo. 

d) Verdadeiro. 

e) Acidentais. 

 

73. Em relação a lesões produzidas por 
precipitação, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 

I. Nas quedas acidentais, é incomum que o corpo 
deslize bem próximo ao local da precipitação. 

II. Nas lesões produzidas por precipitação, há 
desproporção entre as lesões cutâneas e as lesões 
ósseas e viscerais. 

III. Nas lesões produzidas por precipitação, a pele 
fica intacta ou pouco afetada. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) Todas as afirmativas estão corretas 

 

b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II 

c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III 

d) Está correta apenas a afirmativa I 

e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III 

 

74. Um cadáver foi encontrado em um campo 
aberto. Na perícia do local, observou-se que a 
vítima havia sido executada sem vestes e com um 
único tiro na região frontal da cabeça, naquele 
mesmo local. O orifício de entrada do projétil tinha 
forma arredondada, orla de escoriação, bordas 
invertidas, halo de enxugo, halo de tatuagem, orla 
de esfumaçamento, zona de queimadura, aréola 
equimótica e zona de compressão de gases. 

A propósito dessas informações, assinale a opção 
correta.  

a) Conforme a descrição das características do 
orifício de entrada, o tiro em questão foi disparado 
de curta distância, à queima-roupa. 

b) Considerados o anteparo ósseo da região 
atingida e a zona de compressão de gases, é 
correto concluir que ocorreu o que, popularmente, 
é chamado de “tiro encostado” — disparo com o 
cano da arma encostado ao corpo da vítima.  

c) As características de entrada do projétil são 
suficientes para se concluir que o tiro foi disparado 
de longa distância, mas insuficientes para se 
calcular a exata distância entre atirador e vítima. 

d) Devido às características do orifício de entrada, é 
correto afirmar que o tiro em apreço foi dado com 
projétil de alta energia. 

e) O halo de tatuagem constitui um efeito primário, 
razão por que o tiro em questão pode ter sido 
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disparado tanto de longa quanto de curta 
distância. 

 

 

 

 

75. A imagem apresentada exibe 

 
a) escoriações produzidas por atrito contra 

superfície asfáltica.  

b) queimaduras por agente cáustico forte. 

c) lesões por eletricidade artificial de alta voltagem. 

d) necroses tissulares por insuficiência vascular pós-
traumática. 

e) lesões por projetis de arma de fogo disparados a 
curta distância. 

 

76. Nos locais de crime, as impressões digitais 
deixadas pelos suspeitos e reveladas por meio da 
aplicação de reagentes químicos pelo auxiliar de 
papiloscopista policial são chamadas de 

a) impressões latentes. 

b) impressões reveladas. 

c) amostras dactiloscópicas. 

d) impressões determinantes. 

e) provas documentais. 

 

77. Conforme determina a legislação brasileira 
vigente, no que se refere aos procedimentos 
periciais, a autoridade policial, logo que tiver 
conhecimento da prática da infração penal, 
deverá, dentre outros procedimentos:  

I. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o 
ponto de vista individual, familiar e social, sua 
condição econômica, sua atitude e estado de 
ânimo antes e depois do crime e durante ele, e 
quaisquer outros elementos que contribuírem para 
a apreciação do seu temperamento e caráter.  

 

II. Dirigir-se ao local, providenciando para que não 
se alterem o estado e conservação das coisas, até 
a chegada dos peritos criminais; apreendendo os 
objetos que tiverem relação com o fato, após 
serem liberados por estes.  

III. Colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e suas circunstâncias; ouvir 
o ofendido e o indiciado.  

IV. Ordenar a identificação do indiciado pelo 
processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar 
aos autos sua folha de antecedentes. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva III está correta. 

b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

e) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 

78. Quanto à preservação o local de crime pode ser 
classificado em 

a) Local idôneo 

b) Local de arrombamento 

c) Local mediato 

d) Local imediato 

e) Local de crime contra o Meio Ambiente   
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79. Assinale a opção correta acerca da coleta e do 
processamento de evidências.  

a) No local do crime, o sangue no estado líquido é 
recolhido com conta-gotas, ou outro instrumento, 
e colocado em tubo de ensaio ou frasco, 
adicionando-se soro fisiológico e encaminhando-
se ao laboratório para posterior análise.  

b) Quando se tratar de sangue seco, a crosta, 
removida cuidadosamente, é colocada em 
recipiente plástico ou de vidro, não sendo indicada 
a adição de soro fisiológico para solubilização em 
nenhuma hipótese.  

c) Em um exame da mancha de sangue no local de 
crime, a caracterização morfológica da referida 
mancha é desimportante.  

d) No caso de vidro que sofreu disparos de arma de 
fogo, não se podem obter, no local, sem recursos 
técnicos, informações sobre a direção do choque.  

e) No caso de vidro que sofreu disparos de arma de 
fogo, informações sobre a direção do curso de 
determinada ruptura só podem ser obtidas em 
laboratório.  

 

80. Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas 
nunca idênticos. Este princípio, também chamado 
de princípio da individualidade, preconiza que a 
identificação deve ser sempre enquadrada em três 
graus: a identificação genérica, a específica e a 
individual, sendo que os exames periciais deverão 
sempre alcançar este último grau.  

O princípio da perícia criminalística a que se refere 
o texto acima também é denominado princípio da: 

a) observação. 

b) análise. 

c) documentação. 

d) descrição. 

e) interpretação. 
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