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Simulado Especial 
1º Simulado PC AM – Cargo: Escrivão - Pós-Edital 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 80 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais dos concursos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora, com 5 alternativas. 

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 8h às 12h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado nesta 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-PCAM-Escrivão-15-01-22 

 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/provao-de-bolsas-escrevente-tj-sp/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/provao-de-bolsas-escrevente-tj-sp/
https://bit.ly/Simulado-PCAM-Escrivão-15-01-22
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PORTUGUÊS  
Janaína Arruda e Patrícia Manzato 

01.  

 
 

Disponível em <https://www.nsctotal.com.br/especiais/charges-ze-
dassilva> 

Deduz-se dessa charge que: 

a) o reconhecimento fácil é primordial para a 
comunicação; 

b) não há vantagens no uso das máscaras; 

c) ex-namorado não dão importância à máscara; 

d) não se pode se esconder dos conhecidos; 

e) existem mais vantagens para as máscaras do 
que proteção. 

 

02. “Mais uma vantagem em usar máscara... passei 
pelo meu ex e ele não me reconheceu.”. 

A modificação possível para que esse texto 
mantenha a correção gramatical é: 

a) alteração do pronome “me” para depois do 
verbo “reconheceu”; 

b) substituição do conectivo “e” por “porque”; 

c) substituição das reticências por ponto de 
exclamação; 

d) substituição da preposição “em” por “de”; 

e) substituição de “mais” por “mas”. 

 

03. Djalma Batista, escritor e poeta amazonense, 
certa vez afirmou: “Falar da Amazônia, em 
qualquer dos aspectos - fisiográfico, social, 
intelectual - é aventurar-se alguém a enfrentar 
senão o infinito, pelo menos o indefinido.” 

Essa frase traz a seguinte mensagem: 

a) os limites da Amazônia são desconhecidos; 

b) a aventura pela Amazônia não é algo 
inesperado; 

c) não há nada para ser desvendado na Amazônia; 

d) o que se sabe sobre a Amazônia é muito em 
seus aspectos; 

e) o aspecto social da Amazônia é desconhecido. 

 

04. “Falar da Amazônia, em qualquer dos 
aspectos - fisiográfico, social, intelectual - é 
aventurar-se alguém a enfrentar senão o infinito, 
pelo menos o indefinido.” 

A alteração necessária para que essa oração esteja 
correta gramaticalmente é: 

a) substituição de “senão” por “se não”; 

b) supressão da vírgula depois de “Amazônia”; 

c) substituição da preposição “a” por “para”; 

d) deslocamento de “alguém” para antes do 
verbo “aventurar-se”; 

e) inserção de vírgula antes de “é aventurar-se”. 
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05. O policiamento comunitário utiliza algumas 
ferramentas tecnológicas, como redes sociais e 
aplicativos próprios, para reforçar os laços com a 
comunidade na atividade preventiva de 
segurança pública. Os apps, desenvolvidos pela 
Polícia Militar em parceria com a comunidade, já 
estão em uso e garantem comunicação rápida 
entre a população e a polícia. 

Esse parágrafo é formulado com uma forma de 
oração chamada reduzida (sublinhada); se 
substituíssemos essa oração por uma forma 
desenvolvida, a opção correta seria: 

a) para que se reforcem os laços com a 
comunidade; 

b) os quais se reforcem os laços com a 
comunidade; 

c) se reforçar os laços com a comunidade; 

d) o reforço dos laços com a comunidade; 

e) que se reforce os laços com a comunidade. 

 

06. A palavra destacada abaixo que representa 
uma circunstância é: 

a) Em 1998, as elites econômica e política eram 
2,5% maiores do que a cultural.; 

b) Medidas para regularizar dívidas são mais do 
que necessárias; 

c) Não foram divulgadas as novidades para o 
próximo semestre; 

d) Possíveis ajustes nas medidas de longo prazo 
devem ser melhor recebidas; 

e) Pouco se sabe sobre o que a elite econômica 
vem propondo aos empresários. 

 

 

 

 

 

 

07. A frase destacada em “Aliada do cotidiano 
moderno, a tecnologia também é aplicada nos 
serviços prestados pelas forças de segurança 
pública. Equipamentos como drones, robôs, 
aplicativos ou sistemas de informação garantem 
a modernização dos atendimentos e um melhor 
serviço prestado à população.” está escrita na 
voz passiva analítica com o verbo ser; se 
transformássemos essa frase para a voz passiva 
sintética, a forma correta seria: 

a) tecnologia também aplicada; 

b) aplica-se também a tecnologia; 

c) aplicaram também a tecnologia; 

d) a aplicação de igual tecnologia; 

e) se aplicam também a tecnologia. 
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08.  
Uma solução tecnológica adquirida pelo 

Ministério da Justiça e Segurança Pública tem auxiliado 
a Polícia Federal e as forças de segurança estaduais no 
combate ao crime organizado, em especial aos crimes 
contra o meio ambiente. O Programa Brasil M.A.I.S 
(Meio Ambiente Integrado e Seguro) recebeu 
investimento de R$ 50 milhões em recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Pública e está sendo 
disponibilizado, de forma gratuita, aos órgãos públicos 
interessados mediante termo de adesão celebrado com 
o Ministério. 

A ferramenta já está sendo usada pelas 
secretarias de segurança pública de 15 estados e do 
Distrito Federal. Entre os estados estão Acre, Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. 

“O Governo Federal têm investido em tecnologia 
como grande aliada das forças de segurança no 
combate ao crime. Não só a aquisição de ferramentas 
para as forças federais, mas também o 
compartilhamento dessas soluções como complemento 
ao trabalho dos governos estaduais no enfrentamento à 
criminalidade, conforme determina a lei do Sistema 
Único de Segurança Pública (SUSP)”, afirma o ministro 
da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. 

Disponível em <https://www.gov.br/mj/pt-
br/assuntos/noticias/programa-brasil-m-a-i-s-tecnologia-adquirida-
pelo-governo-federal-auxilia-forcas-de-seguranca-no-combate-ao-

crime-organizado> 

Pela sua estruturação, o texto 3 deve ser 
classificado como: 

a) dissertativo-informativo; 

b) expositivo-didático; 

c) descritivo-argumentativo; 

d) narrativo-dissertativo; 

e) narrativo-descritivo. 

 

09. A frase em que o emprego do acento grave 
(crase) é justificado por razão diferente dos 
demais é: 

a) Chegou à Catalunha e nem conseguiu visitar 
seus pais; 

b) Nunca mais desobedeceu à sua avó; 

c) Prefiro uma tutora em casa à reprovação; 

d) Diga-me qual você prefere: à base de água ou 
óleo; 

e) Aspiro à carreira pública mais do que posso 
explicar. 

 

10. A frase abaixo em que o conectivo como 
mostra valor de comparação é: 

a) Agiu como as pessoas não esperavam; 

b) Steven Jobs logo passou a ser visto como um 
gênio; 

c) Grandes nomes jogam como atacante; 

d) Daria certo seu plano? Não há como saber; 

e) A avaliação de seu perfil não saiu como ele 
planejara. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

Carlos Henrique 
11. Maria está em uma fila que tem, ao todo, 37 

pessoas. O número de pessoas à frente de Maria 
é o triplo do número de pessoas atrás dela. O 
tempo máximo de atendimento de cada pessoa 
da fila é de 3 minutos. 

Tomando como referência o início do 
atendimento, Maria será atendida, no máximo, 
em 

a) 1h15min. 

b) 1h20min. 

c) 1h21min. 

d) 1h30min. 

e) 1h37min. 
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12. A pedagoga de um colégio quis saber a 
preferência de seus alunos sobre três disciplinas: 
Matemática, Língua Portuguesa e Filosofia. Para 
isso, elaborou uma ficha em que cada aluno 
marcaria com um X quais disciplinas eram de sua 
preferência, podendo marcar quantas disciplinas 
quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 alunos 
marcaram as três disciplinas, 50 marcaram as 
disciplinas Matemática e Língua Portuguesa, 48 
marcaram Língua Portuguesa e Filosofia, 52 
marcaram Matemática e Filosofia, 80 marcaram 
Filosofia, 78 marcaram Matemática e 82 
marcaram Língua Portuguesa. Se todos os alunos 
marcaram pelo menos uma disciplina e 
preencheram somente uma ficha cada, então o 
total de alunos consultados foi: 

a) 417 

b) 390 

c) 117 

d) 286 

e) 142 

 

13. Em um jogo de pôquer, independentemente 
do valor das fichas, uma ficha preta equivale a 5 
fichas verdes, uma verde equivale a duas azuis, 
uma azul equivale a 2 vermelhas e uma vermelha 
a 5 brancas. Dessa forma, 8 fichas verdes são 
equivalentes a 

a) 1 preta, 5 azuis e 2 vermelhas. 

b) 1 preta, 5 azuis e 5 brancas. 

c) 1 preta, 5 azuis e 15 brancas. 

d) 10 azuis, 10 vermelhas e 5 brancas. 

e) 10 azuis, 15 vermelhas e 10 brancas. 

 

 

 

 

 

Mônica, uma linda e estudiosa amazonense, 
passou para a PC AM estudando pelo Estratégia 
Concursos.  Resolveu, então, fazer um jantar de 
comemoração para seus amigos. Mônica possui 
12 amigos e oferecerá um jantar para 4 amigos. 
Entre os seus amigos estão Ana e André 
(namorado de Ana).   

14. Certa noite, supondo-se que Ana e André só 
comparecerão ao jantar juntos, caso sejam 
convidados, o número máximo de possibilidades 
para o jantar de Mônica é: 

a) 120 

b) 180 

c) 215 

d) 240 

e) 255 

 

15. Certo dia, Mônica soube que Ana e André 
estavam brigados e, portanto, não poderiam ser 
convidados juntos.  Logo, o total de maneiras 
que Mônica possui para oferecer o jantar é igual 
a:  

a) 420 

b) 450 

c) 480 

d) 495 

e) 500 
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GEOGRAFIA DO AMAZONAS E HISTÓRIA DO 
AMAZONAS 

Sérgio Henrique 

16. O Brasil tem a maior quantidade de água doce 
do mundo. Dois terços do rio Amazonas, no 
Norte brasileiro, por exemplo, já seriam capazes 
de suprir a demanda mundial de água. Apesar 
disso, o país enfrenta a terceira crise hídrica em 
20 anos e a maior já registrada em 91 anos, por 
causa, principalmente, da má gestão do recurso 
natural. 

Disponível em 
https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/12/11/crise-hidrica-

no-brasil-e-crise-mundial-dizem-cientistas-3293. Acesso em 15 dez. 
2021.  

A respeito da crise hídrica enfrentada no Brasil nos 
últimos anos, assinale a alternativa correta: 

a) A grave crise hídrica é causada basicamente por 
dois pontos: por um lado, pela seca e pelas 
mudanças climáticas; e por outro, pela falta de 
gestão da água no país. 

b) Dentre as principais causas no plano de manejo 
contra a crise hídrica, é necessário otimizar o uso 
da água, dando a prioridade de acesso para a 
indústria e o agronegócio, para que atividades 
essenciais não fiquem à mercê de chuvas e 
diversificar fontes de energia. 

c) Além de criar um plano de secas e acabar com 
desmatamento na Amazônia, é necessário que se 
intensifique campanhas de conscientização da 
população para que economize a água para uso 
doméstico, principal consumidor da água potável 
do Brasil.  

d) O Brasil encontra-se sobre grandes aquíferos. O 
uso deste recurso é um dos pontos de discussão 
para que a agricultura utilize-os de maneira a 
evitar a retirada da água dos cursos dos rios, 
criando poços artesianos para irrigação.  

e) A crise hídrica é resolvida com o aumento da 
capacidade técnica de tratamento e distribuição 
de água e aumento da interligação entre os 
sistemas, retirando as matas ciliares para a 

expansão do curso dos rios e consequente 
aumento dos reservatórios.  

 

17. Falar de justiça climática, dentre outras coisas, 
é compreender como a ação destrutiva da 
humanidade sobre a natureza é uma ação 
política e que, por isso, provoca efeitos 
igualmente políticos, tais como o 
aprofundamento das diversas formas de 
desigualdade. A preservação do meio ambiente 
é a luta pela vida digna das pessoas que habitam 
o planeta, do mesmo modo que a luta contra a 
desigualdade torna inafastável a reivindicação 
pela preservação do meio ambiente. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/silvio-
almeida/2021/11/justica-climatica-e-a-cop26.shtml . Acesso em 15 

dez. 2021. 

A respeito do conceito de justiça climática, julgue 
as alternativas a seguir:  

I - Embora ainda pouco conhecido no Brasil, o 
conceito de justiça climática é definido pela 
conexão entre direitos humanos e as mudanças 
climáticas.  

II - Discute a perspectiva sobre futuro tendo em 
vista a participação periférica, da população 
quilombola, das comunidades tradicionais e de 
outros grupos marginalizados e ditos como 
“vulneráveis”. 

III - O conceito de Justiça Climática vem da 
percepção de que os impactos das mudanças 
climáticas atingem de forma e intensidade iguais 
grupos sociais distintos, sendo necessário 
medidas compensatórias de reparação. 

Estão corretos o que se afirmam em: 

a) I, somente. 

b) I e III. 

c) I e II. 

d) I, II e III. 

e) II, somente. 

 

https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/12/11/crise-hidrica-no-brasil-e-crise-mundial-dizem-cientistas-3293
https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/12/11/crise-hidrica-no-brasil-e-crise-mundial-dizem-cientistas-3293
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/silvio-almeida/2021/11/justica-climatica-e-a-cop26.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/silvio-almeida/2021/11/justica-climatica-e-a-cop26.shtml
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18. A região da Amazônia é enorme: ela ocupa 
mais de 60% de todo o território brasileiro. Mas 
o que pouquíssima gente sabe é que abaixo dela 
existe uma quantidade gigantesca de água doce. 
Trata-se de um verdadeiro oceano subterrâneo, 
com volume total de 162 mil quilômetros 
cúbicos, e que é chamado pelos cientistas de 
Sistema Aquífero Grande Amazônia (Saga). 

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-
nacional/meio-ambiente/audio/2020-12/reserva-subterranea-da-

amazonia-pode-abastecer-o-planeta-por-250-anos. Acesso em 15 
dez. 2021.  

 

a) Por ser recém descoberto, o Saga é 
considerado o segundo maior aquífero do 
mundo, fincando atrás apenas do Aquífero 
Guarani, também brasileiro, devido a falta de 
estudos que comprovem o seu tamanho exato. 

b) A descoberta do sistema Saga coloca ainda 
mais em evidencia o valor geopolítico da 
Amazônia, dado o seu tamanho e potencial 
hídrico. Estima-se que seu volume de água daria 
para abastecer a população do mundo inteiro 
por 250 anos.  

c) Uma das principais conclusões que os 
pesquisadores chegaram foi de que o sistema do 
aquífero não depende da vegetação da 
Amazônia, podendo subsistir sem a sua presença 
dado ao seu tamanho e potencial hídrico.  

d) Conhecido anteriormente como Alter do Chão, 
o Saga compreende a região Amazônica, parte 
da bacia do rio Tocantins-Araguaia e a porção 
norte do Pantanal, chegando até a bacias 
subandinas.  

e) O aquífero exemplifica distribuição do volume 
hídrico nacional com relação à concentração 
populacional. O seu volume de água é 
proporcional à população que ocupa a região.  

 

 

 

19. Durante muitos anos, grande parte do que 
conhecemos hoje como Amazônia pertenceu à 
Espanha, por causa do Tratado de Tordesilhas, 
assinado em 1494, entre Portugal e Espanha. 
Mas as primeiras expedições à região vieram a 
acontecer a partir de 1540. Apesar da maior 
parte da terra estar sob domínio dos espanhóis, 
foram os portugueses que mais se interessaram 
sobre aquela área, especialmente a partir do 
século XVII. 

Assinale qual foi a atividade econômica que mais 
atraiu a presença dos portugueses para os vales 
amazônicos: 

a) A monocultura da cana-de-açúcar, que se 
adaptou bem no solo amazônico. 

b) A busca por ouro e prata, atividade ligada à 
fantasiosa cidade de Eldorado.  

c) A extração das “drogas do sertão”, contando 
com a colaboração de índios catequisados. 

d) A agricultura de subsistência nos solos férteis 
das terras firmes. 

e) A escravização e o tráfico de indígenas 
capturados na região e enviados para o litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2020-12/reserva-subterranea-da-amazonia-pode-abastecer-o-planeta-por-250-anos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2020-12/reserva-subterranea-da-amazonia-pode-abastecer-o-planeta-por-250-anos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2020-12/reserva-subterranea-da-amazonia-pode-abastecer-o-planeta-por-250-anos
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20. “O Diretório dos Índios foi elaborado em 
1755, mas só se tornou público em 1757. É um 
documento que expressa importantes aspectos 
da política indígena do período da história de 
Portugal e do Brasil denominado pombalino. 
Esse nome deriva do título nobiliárquico de 
Sebastião Joseph de Carvalho e Mello, Marquês 
de Pombal, poderoso ministro do rei de 
Portugal, D. José I. Mendonça Furtado, que 
assina a redação dos 95 artigos deste regimento, 
era irmão do Marquês e com ele trocou 
significativa correspondência sobre a 
administração do Grão-Pará e Maranhão, Estado 
que governava. Destaca-se no Diretório a 
intenção do governo do Reino de Portugal, nesta 
época, de evitar a escravização dos índios, sua 
segregação, seu isolamento e a repressão ao 
tratamento dos indígenas como pessoas de 
segunda categoria entre os colonizadores e 
missionários brancos. O documento estabelece, 
entre outras medidas, a proibição do uso do 
termo 'negro' (§ 10), o incentivo ao casamento 
de colonos brancos com indígenas (§§ 88-91), a 
substituição da língua geral pela língua 
portuguesa (§ 6), e punição contra 
discriminações (§§ 84, 86).”  

Texto adaptado.  
Disponível em: 

<https://www.nacaomestica.org/diretorio_dos_indios.htm>. 

 

Acerca do Diretório dos Índios, todas as 
afirmativas estão corretas, EXCETO:  

a) Legislava sobre vários aspectos na Amazônia e 
suas relações com os povos indígenas. 

b) Regia as formas de recrutamento e trabalho 
indígena, incluindo os indígenas na atividade 
produtiva. 

c) Previa o incentivo à persuasão aos indígenas 
para o trabalho, principalmente através do 
cultivo, coleta e da lida com gado.  

d) Regulamentava a criação de um salário como 
forma de pagamento ao trabalho indígena.   

e) Proíbe o casamento entre índios e brancos, a 
fim de garantir a unidade racial da região. 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Ranielison Passos 

21. Para navegar na internet é necessário utilizar 
um tipo de software específico conhecido como 
browser ou navegador. Esses navegadores 
permitem 

a) somente navegação anônima, ou seja, 
navegação na qual não se armazenam dados 
como sites visitados, cookies e informações de 
formulários. 

b) adicionar sites ao grupo de favoritos, embora 
não ofereça mecanismos para excluí-los do 
grupo depois de adicionados. 

c) restaurar as configurações originais do 
navegador, caso as mudanças realizadas não 
deem o resultado desejado. 

d) instalar complementos para adicionar 
funcionalidades extras ao navegador, que ficam 
permanentemente impedidas de serem 
desativadas. 

e) navegar em tela cheia por meio do 
pressionamento da tecla F1, para obter o 
máximo de área da tela para navegação. 
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22. Durante uma troca de mensagens de e-mail, a 
partir de um sistema de correio eletrônico, João 
foi endereçado no campo CC e Maria fora 
endereçada no campo CCO. Considerando ainda 
que Paulo seja o remetente da mensagem e que 
José seja o destinatário principal, endereçado no 
campo PARA, assinale a alternativa correta. 

a) Para que Paulo consiga enviar a mensagem, ele 
precisa obrigatoriamente incluir o nome 
completo dos destinatários com seus respectivos 
endereços de e-mail 

b) João e Maria poderão visualizar o endereço de 
e-mail de José e o endereço de e-mail do 
remetente Paulo, assim como José também 
poderá visualizar os endereços de e-mail de 
Maria e de João 

c) Se João clicar em “Responder” todos os 
destinatários, Maria e José, e o remetente, 
Paulo, receberão a resposta de João 

d) Caso José clique em “Responder a Todos”, 
apenas Paulo e João receberão a resposta do e-
mail 

e) Caso essa mensagem contenha arquivos em 
anexo Maria, endereçada em cópia oculta, não 
poderá receber esse conteúdo, apenas o texto 
da mensagem 

 

23. Caso um usuário pressione a tecla F12 no 
Microsoft Word, em sua instalação padrão em 
português, ele 

a) salvará rapidamente um documento ativo. 

b) acessará a área BACKSTAGE. 

c) selecionará a opção SALVAR COMO. 

d) executará a varredura léxica no aplicativo. 

e) Fechará o documento em edição. 

 

 

 

24. O MS Excel possui recursos que agilizam o 
cálculo, evitando que o usuário tenha que repetir 
a mesma equação manualmente para várias 
células usando valores diferentes na equação. A 
ferramenta Alça de Preenchimento copia a 
equação fornecendo os resultados 
automaticamente. 

Analisando a imagem abaixo, qual a equação 
obtida ao copiarmos a célula B2 para B11? 

 
a) =$E$2*F11+G$11 

b) =$E$2*F11+G$2 

c) =$E$11*F2+G$11 

d) =$E$11*F11+G$11 

e) =$E$2*F2+G$2 

 

25. A figura a seguir ilustra o aplicativo Explorador 
de Arquivos, utilizado no Windows 10. 

 
As partes das janelas identificadas pelas setas 1 e 

2 são, respectivamente, 

a) Faixa de Opções e Painel de Detalhes. 

b) Browser e Meu Computador. 

c) Painel Esquerdo e Lista de Arquivos. 

d) Barra de Endereços e Acesso Rápido. 

e) Barra de títulos e barra de status. 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 

Stefan Fantini 

26. No processo administrativo, a divisão do 
trabalho e a atribuição de responsabilidades são 
tarefas tipicamente relacionadas à função: 

a) planejamento 

b) organização 

c) direção 

d) controle 

e) distribuição 

 

27. João das Neves é Diretor da Empresa SF123 e 
dedica a maior parte de seu tempo à 
identificação de novas ideias e oportunidades 
para o crescimento da empresa. Nesse caso, 
pode-se afirmar que João das Neves 
desempenha, na maior parte de seu tempo, um 
papel 

a) interpessoal, de empreendedor. 

b) decisório, de alocador de recursos. 

c) decisório, de negociador. 

d) decisório, de empreendedor. 

e) interpessoal, de negociador. 

 

28. João das Neves é Gerente de Comunicação de 
determinada Entidade Pública. A sua principal 
atribuição é divulgar para a sociedade os 
projetos e resultados alcançados pela Entidade. 
Mario Bros, por sua vez, também é funcionário 
dessa mesma Entidade Pública e tem como 
principal atribuição compartilhar informações 
relevantes com outros membros da Entidade.  

Tendo em vista os papéis desempenhados pelo 
administrador, pode-se afirmar que João das 
Neves e Mario Bros desempenham, 
essencialmente, papéis: 

a) informacionais, de disseminador e porta-voz, 
respectivamente. 

b) interpessoais, de porta-voz e disseminador, 
respectivamente. 

c) interpessoais, de disseminador e porta-voz, 
respectivamente. 

d) informacionais, de porta-voz e disseminador, 
respectivamente. 

e) interpessoais, de porta-voz e monitor, 
respectivamente. 

 

29. Para desempenhar suas funções e papéis na 
organização, o administrador deve possuir 
habilidades de três tipos: humanas, técnicas e 
conceituais. Essas habilidades são exigidas com 
maior ou menor intensidade, dependendo do 
nível organizacional em que o administrador 
atua. 

Diante disso, é correto afirmar que: 

a) o nível estratégico requer maior emprego de 
habilidades técnicas do que o nível tático; 

b) no nível tático, as habilidades conceituais são 
essenciais para o bom desempenho do 
administrador; 

c) o nível operacional requer maior emprego das 
habilidades conceituais do que o nível 
estratégico. 

d) as habilidades técnicas são exclusivas dos 
administradores do nível operacional; 

e) no nível tático, as habilidades humanas são mais 
relevantes do que nos outros níveis; 
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30. Para desempenhar suas funções e papéis na 
organização, o administrador deve possuir 
habilidades de três tipos: humanas, técnicas e 
conceituais. Assinale a alternativa que descreve 
corretamente um exemplo de habilidades 
conceituais. 

a) Liderar e motivar os subordinados.  

b) Desempenhar tarefas que requerem 
conhecimentos especializados, tais como a 
elaboração de balanços patrimoniais. 

c) Capacidade de manter bons relacionamentos na 
organização. 

d) Capacidade de coordenar e influenciar equipes.  

e) Capacidade de visualizar a organização como 
um todo e de trabalhar com ideias e conceitos. 

 

31. Os fragmentos a seguir foram extraídos do site 
da Polícia Civil do Estado do Amazonas. 

“Desenvolver as funções de polícia judiciária como 
órgão permanente da estrutura do Poder 
Executivo do Estado do Amazonas e essencial à 
política constitucional de segurança pública.” 

“Afirmar-se, no exercício das competências de 
polícia judiciária, como órgão de excelência e 
indispensável à tutela de direitos e garantias 
fundamentais.” 

“Legalidade; Legitimidade; Ética; Eficiência” 

Esses fragmentos representam, respectivamente: 

a) a visão, a missão e os valores da Polícia Civil do 
Estado do Amazonas. 

b) a missão, os valores e a visão da Polícia Civil do 
Estado do Amazonas. 

c) a missão, a visão e os valores da Polícia Civil do 
Estado do Amazonas. 

d) a visão, os valores e a missão da Polícia Civil do 
Estado do Amazonas. 

e) os valores, a visão e a missão da Polícia Civil do 
Estado do Amazonas. 

 

32. A matriz SWOT, ferramenta utilizada em 
planejamentos estratégicos, busca mapear tanto 
oportunidades e ameaças, elementos 
relacionados à ______________ da organização, 
quanto forças e fraquezas, os quais estão 
relacionados à ________________ da organização. 

As palavras que preenchem corretamente às 
lacunas são, respectivamente: 

a) dimensão física; dimensão política. 
b) dimensão interna; dimensão externa. 
c) dimensão estrutural; dimensão sociológica. 
d) dimensão externa; dimensão interna. 
e) dimensão interna; dimensão social. 
 
33. Os objetivos estratégicos estabelecidos para 

cumprimento do planejamento estratégico da 
Polícia Civil do Estado do Amazonas devem ser, 
exceto: 

a) Atingíveis 
b) Genéricos 
c) Relevantes  
d) Mensuráveis 
e) Temporais. 
 
34. O líder, através de uma comunicação efetiva, 

apresenta o poder de influenciar pessoas a 
atingirem objetivos que estão além de seus 
próprios interesses. Com o objetivo de explicar o 
funcionamento do processo da liderança 
surgiram algumas teorias da liderança, dentre 
elas a Teoria de Estilos de Liderança conhecida 
como “Os Três de White e Lippitt”. Para essa 
Teoria, existem três diferentes estilos de 
liderança. São eles: 

a) Democrática, cesarista e autocrática. 
b) Autocrática, liberal e dogmática. 
c) Democrática, autocrática e liberal. 
d) Liberal, autocrática e laissez-faire. 

e) Cesarista, dogmática e autocrática.  
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35. A empresa de reparos JOÃO DAS NEVES 
COMPANY instituiu um controle com o objetivo 
de avaliar a eficiência do trabalho de reparo de 
encanamentos de cozinha prestado por seus 
funcionários encanadores, incluindo a medição 
do consumo de recursos utilizados por esses 
funcionários. A referida empresa definiu que o 
controle seria realizado durante a execução das 
atividades de reparo, ou seja, durante o 
processo de reparos. 

O controle instituído pela empresa JOÃO DAS 
NEVES COMPANY é classificado  

a) estratégico, quanto ao nível organizacional, e 
simultâneo, quanto ao momento. 

b) tático, quanto ao nível organizacional, e 
posterior, quanto ao momento. 

c) operacional, quanto ao nível organizacional, e 
simultâneo, quanto ao momento. 

d) operacional, quanto ao nível organizacional, e 
posterior, quanto ao momento. 

e) estratégico, quanto ao nível organizacional, e 
posterior, quanto ao momento. 

 

 

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA 

Ricardo Campanário 

36. O princípio da Arquivologia que determina 
que um arquivo produzido por uma entidade não 
pode ser misturado aos de outras entidades 
produtoras é o princípio da proveniência, que 
também pode ser chamado de princípio 

a) da Parcialidade 

b) do Respeito a Ordem Original 

c) do Respeito aos Fundos 

d) da Pertinência 

e) da Reversibilidade 

 

 

37. O Princípio da Proveniência pode ser 
desdobrado em dois outros princípios. São eles: 

a) Respeito aos Fundos e Respeito a Ordem 
Original 

b) Respeito aos Fundos e Organicidade 
c) Organicidade e Pertinência 
d) Respeito a Ordem Original e Reversibilidade 
e) Respeito a Ordem Original e Organicidade 
 
38. Em relação à extensão de atuação, é correto 

afirmar que os arquivos podem ser divididos em 
a) Especiais e Especializados 
b) Correntes, Intermediários e Permanentes 
c) Primários e Secundários 
d) Administrativos e Históricos 
e) Setoriais e Centrais 
 
39. Após assinar um contrato de prestação de 

serviços com um parceiro comercial, a empresa 
Recriare arquiva o documento na própria sede, 
visto que ele será utilizado com frequência e 
deve ficar próximo de seus usuários. Em relação 
ao gênero desse documento, é correto afirmar 
que ele é 

a) Corrente 
b) Intermediário 
c) Permanente 
d) Textual 
e) Cartográfico 
 
40. Assinale a opção que apresenta um exemplo 

de suporte de informação. 
a) Arquivo 
b) Estante 
c) Papel 
d) Envelope 

e) Armário 
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41. Visando racionalizar a guarda dos documentos 
e economizar o custo com espaço físico e 
equipamentos, documentos que aguardam por 
um grande prazo para serem eliminados devem 
ser enviados para o arquivo: 

a) Descentralizado 

b) Corrente 

c) Morto 

d) Informal 

e) Intermediário 

 

42. Um arquivista, ao transferir documentos para o 
arquivo intermediário, adotou essa medida com 
o intuito de 

a) cumprir mandado judicial 

b) facilitar o acesso do público 

c) economizar espaço e recursos 

d) reforçar o estoque de documentos 

e) proceder com a eliminação do documento 

 

43. Quando o arquivista vê no documento uma 
utilidade diferente daquela para a qual foi 
originalmente produzido, trata-se do valor 

a) inicial 

b) administrativo 

c) secundário 

d) terciário 

e) legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Assinale a opção que indica o setor 
responsável pelo recebimento, registro, 
autuação, distribuição, controle da tramitação e 
expedição de documentos, com vistas ao 
favorecimento de informações aos usuários 
internos e externos do órgão. 

a) Recepção 

b) Protocolo 

c) Almoxarifado 

d) Arquivo 

e) Biblioteca 

 

45. Roberta, ao sair de casa deixou seu 
documento de identidade sobre a escrivaninha, 
exposto a luz do sol. No final do dia, quando 
retornou à sua casa, Gabriel percebeu que o 
documento havia perdido parte de sua 
legibilidade e da cor. Com base no 
entendimento sobre o processo de deterioração 
de documentos, evidencia-se na situação uma 
deterioração causada por 

a) agentes biológicos 

b) intervenções inadequadas 

c) fatores ambientais 

d) problemas com manuseio 

e) infestação 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

46. Angelo e Bruna, entusiastas do Direito 
Constitucional, consultaram o professor Claudio, 
a respeito da incumbência da Polícia Civil, à luz 
do que dispõe a Constituição Federal de 1988. O 
professor respondeu corretamente, consoante o 
capítulo que trata sobre a Segurança Pública, 
que incumbem às polícias civis: 

a) apurar infrações penais contra a ordem política 
e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades 
autárquicas e empresas públicas, assim como 
outras infrações cuja prática tenha repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão 
uniforme; 

b) prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 
descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e 
de outros órgãos públicos nas respectivas áreas 
de competência; 

c) exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; 

d) exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União; 

e) as funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais, exceto as da União e militares. 

 

47. Diego, Eduardo e Fernanda, pós-graduandos 
em Direito Constitucional, travaram intenso 
debate a respeito das formas e sistemas de 
governo existentes. Diego entendia que 
partindo-se do pressuposto de que o sistema de 
governo presidencialista não é cláusula pétrea 
expressa, é possível a alteração do 
Presidencialismo para o Parlamentarismo, através 
de emenda à Constituição. Por outro lado, 
Eduardo defendia que apesar de o sistema de 
governo presidencialista não ser cláusula pétrea 
expressa, não é possível a alteração do 
Presidencialismo para o Parlamentarismo através 

de emenda à Constituição. Fernanda, por sua 
vez, sustentava que a forma de governo 
republicana, por se tratar de um princípio 
sensível, apesar de não ser cláusula pétreas 
expressa, não admitia a alteração da República 
para Monarquia através de emenda à 
Constituição.  

Acerca das formas e sistemas de governo e da 
organização político-administrativa do Estado 
Brasileiro, assinale a alternativa correta. 

a) Assiste razão a somente a Diego; 

b) Assiste razão a Diego e Fernanda; 

c) Assiste razão somente a Eduardo; 

d) Assiste razão a Eduardo e Fernanda; 

e) Assiste razão somente a Fernanda. 

 

48. Guilherme, policial, interessado em conhecer 
mais sobre o direito à liberdade de locomoção 
procura uma assessoria jurídica com intuito de 
explicar-lhe, de forma mais aprofundada, o 
artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal de 
1988: “é livre a locomoção no território nacional 
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens”. 

No que se refere a liberdade de locomoção, a 
assessoria jurídica esclareceu corretamente que: 

a) A liberdade de locomoção assegura o direito de 
ir e vir, mas também de permanecer. 

b) Não constituem hipóteses de prisão a 
transgressão militar e os crimes propriamente 
militares. 

c) O habeas corpus é o remédio constitucional 
cabível em relação a punições disciplinares 
militares. 

d) É constitucional a condução coercitiva de 
investigados ou réus para fins de interrogatório. 

e) Em tempo de paz não é possível restringir a 
liberdade de locomoção dos indivíduos. 
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49. Helena, estudante do 3º período do curso de 
Direito, em aula sobre os Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos, quando da leitura do art. 
5º, caput e inciso I, da Constituição Federal de 
1988, consulta a professora Isabella sobre o 
direito fundamental à igualdade. Nesse sentido, 
a professora respondeu corretamente que: 

a) Apesar de a igualdade material ser a regra para 
o Estado, este deve perseguir a concretização da 
igualdade formal. 

b) Não é legítima a previsão de limites de idade 
em concursos públicos. 

c) É constitucional a adoção de critérios distintos 
para a promoção de integrantes do corpo 
feminino e masculino da Aeronáutica. 

d) Independentemente de lei, é admissível a 
sujeição a exame psicotécnico a habilitação de 
candidato a cargo público. 

e) As uniões homoafetivas não são reconhecidas 
como entidades familiares. 

 

50. Julio, recém-aprovado no concurso para o 
cargo de policial civil, é questionado por Lucas, 
estudante do curso de Direito, que lhe apresenta 
uma questão sobre as especificidades do direito 
fundamental à vida. Nesse sentido, Julio assinou 
que a única alternativa que não é compatível 
com o direito à vida é a seguinte: 

a) Deve ser examinado sob duas perspectivas: a 
primeira, enquanto direito de existir, de 
sobreviver; a segunda, enquanto direito de ter 
uma vida digna.  

b) Não alcança apenas a vida extrauterina, mas 
também a vida intrauterina. 

c) É compatível com a realização de pesquisas 
com células-tronco embrionárias. 

d) O remédio constitucional cabível quando 
negado o pedido de autorização de interrupção 
de gravidez de feto anencéfalo é o habeas 
corpus. 

e) O direito a vida é considerado 
hierarquicamente superior aos demais direitos 
fundamentais, dada a sua essencialidade 

 

51. Mariana, advogada penalista e professora, 
frente aos novos desdobramentos do exercício 
da liberdade de expressão e da manifestação do 
pensamento, sentindo-se insegura, consulta a 
advogada constitucionalista Nathalia, sobre 
questão por ela formulada. À luz da Constituição 
Federal de 1988 e dos entendimentos firmados 
pelo Supremo Tribunal Federal, assinale a 
alternativa incorretamente elaborada por 
Mariana, a respeito dos limites ao exercício da 
liberdade de expressão e da manifestação do 
pensamento. 

a) São defesos os discursos de ódio, entendidos 
como aqueles com viés criminoso, 
discriminatório e preconceituoso. 

b) A chamada Marcha da Maconha é compatível 
com a liberdade de expressão, não sendo 
permitido o uso de drogas e a presença de 
crianças e adolescentes durante a manifestação. 

c) A prática da disseminação das chamadas Fake 
News é amparada pela liberdade de expressão. 

d) É inconstitucional a exigência de diploma de 
jornalismo para o exercício da profissão. 

e) É inconstitucional a exigência de autorização 
prévia, da pessoa biografada ou de seus 
familiares, para a publicação de obras biográficas 
ou audiovisuais. 
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52. Otávio, completará 60 (sessenta) anos em 
18/09/2022 e deseja utilizar gratuitamente, a 
partir desta data, os transportes coletivos 
urbanos. À luz do que dispõe a Constituição 
Federal de 1988, no capítulo que trata da 
Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e 
do Idoso, é correto afirma que o pedido de 
Otávio 

a) deverá ser atendido, pois aos maiores de 60 
(sessenta) anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos e urbanos. 

b) não poderá ser atendido, pois somente aos 
maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é 
garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos. 

c) não poderá ser atendido imediatamente, pois 
apenas aos maiores de 60 (setenta) anos é 
garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
e urbanos, se comprovada sua hipossuficiência. 

d) não poderá ser atendido imediatamente, pois 
apenas aos maiores de 70 (setenta) anos é 
garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos. 

e) somente será atendido quando completar 65 
(sessenta e cinco) anos e se houver a 
comprovação de que ele é cidadão 
hipossuficiente, na forma da lei.  

 

53. Segundo a Constituição Federal de 1988, a 
competência para organização, garantias, 
direitos e deveres das polícias civis é: 

a) exclusiva da União. 

b) privativa da União. 

c) comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

d) concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal. 

e) exclusiva dos Municípios 

 

54. Em busca de um esclarecimento preciso, Paulo 
procura o assessor jurídico Renato para explicar-
lhe sobre as vedações aplicáveis a determinados 
crimes, por sua expressiva gravidade. À luz do 
que dispõe o artigo 5º, incisos XLII a XLIV, que 
mencionam os chamados mandados de 
criminalização, Renato esclareceu-lhe 
corretamente que: 

a) A prática do racismo constitui crime 
inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça 
ou anistia, sujeito à pena de reclusão.   

b) Consideram-se crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia, a prática do 
racismo, da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que podendo 
evitá-los, se omitirem.  

c) A ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático e a prática do racismo constituem-
se como crimes imprescritíveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia. 

d) Classificam-se como crimes inafiançáveis 
somente a ação de grupos armados, civis ou 
militares, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
crimes hediondos. 

e) Consideram-se imprescritíveis a prática do 
racismo e a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático. 
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55. Após tomar conhecimento da prática de 
determinada conduta, de grande lesividade 
social, mas que não era considerada crime pela 
legislação penal, os órgãos competentes da 
União aprovaram a Lei nº XX/2019, dispondo, 
ainda, que ela se aplicaria aos fatos ocorridos 
nos doze meses anteriores à sua vigência. 

 À luz da sistemática constitucional, a Lei nº 
XX/2019: 

a) somente será incompatível com a Constituição 
da República de 1988 caso não assegure o 
perdão judicial àqueles que praticaram condutas 
em momento anterior à sua vigência; 

b) é incompatível com a Constituição da República 
de 1988, pois somente condutas que configurem 
crimes inafiançáveis podem ser alcançadas por 
lei posterior mais gravosa; 

c) é incompatível com a Constituição da República 
de 1988, pois somente poderia retroagir caso se 
limitasse a ampliar as penas dos crimes já 
existentes; 

d) é incompatível com a Constituição da República 
de 1988, pois não poderia retroagir para 
considerar crimes condutas anteriores à sua 
vigência; 

e) é compatível com a Constituição da República 
de 1988, pois compete à lei indicar as condutas 
que se enquadram em seus comandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL 

Priscila Silveira 

56. De acordo com o renomado Claus Roxin, para 
haver crime, é necessário que a conduta humana 
deva colocar em risco ou lesar bens de terceiros. 
Essa afirmativa decorre do princípio conhecido 
como: 

a) Intranscendência. 

b) Intervenção mínima.  

c) Ofensividade. 

d) Reserva legal. 

e) Alteridade. 

 

57. Pâmela, funcionária pública, no período 
noturno, adentra na repartição pública em que 
trabalha, utilizando a chave que possuía do local 
em razão do exercício do cargo, com o intuito de 
subtrair um notebook. Contudo, ao desligar o 
equipamento, ainda no interior da repartição, ao 
refletir sobre as consequências do seu ato, 
decide sair do local sem levar o equipamento. 
No local havia um segurança, que suspeita do 
comportamento de Pâmela ao vê-la mexendo no 
notebook e abordando-a na saída, realizando sua 
prisão em flagrante. Levando em consideração a 
situação hipotética, assinale a alternativa correta. 

a) Pâmela deverá responder por tentativa de 
peculato, não incidindo nenhuma diminuição de 
pena, por se tratar de funcionária pública.    

b) A conduta será atípica em decorrência do 
arrependimento posterior.    

c) Pâmela não responderá por nenhum crime em 
razão da desistência voluntária. 

d) Pâmela deverá responder por tentativa de 
peculato, devendo a pena ser reduzida de um a 
dois terços em razão do arrependimento 
posterior. 

e) A conduta será atípica em decorrência do 
arrependimento eficaz.    
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58. A respeito das penas privativas de liberdade, 
considere os seguintes itens. 

I- O condenado a pena igual ou superior a 8 (oito) 
anos deverá começar a cumpri-la em regime 
fechado. 

II- o condenado reincidente, cuja pena seja igual 
ou superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 
(oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em 
regime semiaberto. 

III- O condenado não reincidente, cuja pena seja 
inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, 
cumpri-la em regime aberto. 

Está correto apenas o disposto em: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) apenas I. 

d) Apenas II. 

e) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

59. Caio falsificou um bilhete de empresa de 
transporte administrada pelo Município de 
Manaus. No referido caso, Caio praticou o crime 
de: 

a) falsificação de papéis públicos. 

b) falsificação de documento público. 

c) falsificação de documento particular. 

d) petrechos de falsificação. 

e) falsificação do selo ou sinal público. 

 

60. Eduardo, policial civil, para não investigar João 
pelo crime de estelionato, exigiu-lhe a entrega 
de dinheiro. Conforme o Código Penal, Eduardo 
responderá pelo crime de  

a) corrupção passiva. 

b) excesso de exação. 

c) concussão. 

d) corrução ativa. 

e) prevaricação. 

 

61. No que tange ao inquérito policial, considere 
os seguintes itens. 

I- Do despacho que indeferir o requerimento de 
abertura de inquérito caberá recurso para o 
Procurador Geral do Estado. 

II- O ofendido, ou seu representante legal, e o 
indiciado não poderão requerer diligência a 
autoridade policial. 

III- O Ministério Público não poderá requerer a 
devolução do inquérito à autoridade policial, 
senão para novas diligências, imprescindíveis ao 
oferecimento da denúncia. 

Está correto apenas o disposto em: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) apenas II. 

d) Apenas III. 

e) Nenhuma das alternativas estão corretas.  

 

62. Tício foi indiciado pela prática dos crimes 
homicídio (art. 121, CP) e ocultação de cadáver 
(art. 211, CP). O Ministério Público ofereceu 
denúncia apenas em relação ao crime de 
homicídio, sem nada mencionar a respeito do 
delito de ocultação de cadáver. Neste caso, 
ocorreu o chamado de  

a) arquivamento qualificado. 
b) arquivamento simples. 
c) arquivamento indireto. 
d) arquivamento privilegiado. 
e) arquivamento implícito. 
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63. No que tange à prova documental prevista no 
Código de Processo Penal, assinale a alternativa 
correta.  

a) As partes poderão apresentar documentos 
apenas até a audiência de instrução e 
julgamento. 

b) As cartas particulares, interceptadas ou obtidas 
por meios criminosos, serão admitidas em juízo. 

c) As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo 
respectivo destinatário, para a defesa de seu 
direito, desde que haja consentimento do 
signatário. 

d) Se o juiz tiver notícia da existência de 
documento relativo a ponto relevante da 
acusação ou da defesa, providenciará, 
independentemente de requerimento de 
qualquer das partes, para sua juntada aos autos, 
se possível. 

e) À fotografia do documento, devidamente 
autenticada, não terá o mesmo valor do original, 
sendo que só  terão valor quando conferidas 
com o original, em presença da autoridade. 

 

64. Em relação a busca e apreensão, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

a) A busca poderá ser determinada apenas a 
requerimento de qualquer das partes. 

b) Não será permitida a apreensão de documento 
em poder do defensor do acusado, salvo quando 
constituir elemento do corpo de delito. 

c) A busca em mulher será feita por outra mulher, 
se não importar retardamento ou prejuízo da 
diligência. 

d) Quando a própria autoridade policial ou 
judiciária não a realizar pessoalmente, a busca 
domiciliar deverá ser precedida da expedição de 
mandado. 

e) Recalcitrando o morador, será permitido o 
emprego de força contra coisas existentes no 

interior da casa, para o descobrimento do que se 
procura. 

 

65. Paulo caminhava na rua, quando percebeu que 
sua carteira havia sido subtraída, ao olhar para 
trás verificou que Matheus saiu correndo, 
fazendo presumir que este era o autor da 
infração. Diante disso, Paulo passou a perseguir 
Matheus, conseguindo imobiliza-lo no quarteirão 
seguinte, recuperando sua carteira e dando voz 
de prisão. No referido caso, caracterizou-se o 
chamado  

a) flagrante próprio. 

b) flagrante ficto. 

c) flagrante irreal. 

d) flagrante esperado. 

e) flagrante preparado. 

 

 

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE 

Antônio Pequeno 

66. Constitui delito de abuso de autoridade 
cumprir mandado de busca e apreensão 
domiciliar:  

a) fora do período de luminosidade solar;  

b) após as 18h ou antes das 6h;  

c) após as 20h ou antes das 8h;  

d) após as 21h ou antes das 5h;  

e) fora do horário de expediente forense 
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67. A autoridade policial de delegacia 
especializada no combate ao tráfico de drogas, 
após apurar, em escuta telefônica autorizada, 
que uma certa quantidade de drogas seria 
introduzida no presídio, por ordem de Antônio, 
agente penitenciário, obteve do juízo 
competente mandado de busca e apreensão, 
tendo como alvo a residência de Maria, mulher 
do preso João. Durante a diligência foram 
apreendidos dois tabletes de um quilo de 
Cannabis sativa e uma pistola Glock 45, com 
numeração suprimida, devidamente municiada, 
guardada dentro do seu armário de roupas. 
Maria admitiu a posse da droga e da arma, bem 
como o fato de a droga ter sido adquirida a 
mando de Antônio, que forneceu a quantia 
necessária para sua aquisição e garantiria sua 
entrada no presídio. Nesse caso, a tipicidade 
adequada é:  

a) Maria – tráfico de drogas, com a majorante do 
emprego de arma de fogo; Antônio – tráfico de 
drogas, com as majorantes de praticar o crime 
prevalecendo-se de função pública e com o 
emprego de arma de fogo;  

b) Maria – tráfico de drogas e posse de arma de 
fogo com numeração suprimida; Antônio – 
tráfico de drogas, com a majorante de praticar o 
crime prevalecendo-se de função pública;  

c) Maria – tráfico de drogas e posse de arma de 
fogo com numeração suprimida; Antônio – 
tráfico de drogas, com as majorantes de praticar 
o crime prevalecendo-se de função pública e de 
custear a prática criminosa;  

d) Maria – tráfico de drogas e posse de arma de 
fogo com numeração suprimida; Antônio – 
tráfico de drogas, com as majorantes de praticar 
o crime prevalecendo-se de função pública e de 
custear a prática criminosa, e posse de arma de 
fogo com numeração suprimida;  

e) Maria – tráfico de drogas, com as majorantes de 
o crime ter sido cometido nas dependências ou 
imediações de estabelecimentos prisionais e com 

o emprego de arma de fogo; Antônio – tráfico 
de drogas, com as majorantes de praticar o 
crime prevalecendo-se de função pública, de o 
crime ter sido cometido nas dependências ou 
imediações de estabelecimentos prisionais e com 
o emprego de arma de fogo, e de custear a 
prática criminosa.  

 

68. Enquanto cumpria pena em regime 
semiaberto, identificou-se que Gabriel tinha uma 
faca escondida embaixo de sua cama. Após 
observância de todas as formalidades legais, foi 
confirmada a conduta de Gabriel, sendo a 
informação encaminhada para o Poder 
Judiciário. Considerando apenas as informações 
expostas, a conduta de Gabriel:  

a) não configura falta grave por ausência de 
previsão legal;  

b) configura falta grave e permite a regressão de 
regime e perda da integralidade dos dias 
remidos;  

c) configura falta grave, permitindo a regressão de 
regime, mas não a perda de qualquer dia remido 
a partir do trabalho;  

d) permite o reconhecimento de falta grave e, 
consequentemente, a regressão de regime e a 
perda de parte dos dias remidos;  

e) não permite consequências em relação à 
progressão ou aos dias remidos, mas tão só a 
aplicação de regime disciplinar diferenciado. 
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69. Após discutir com alguns vizinhos, Lúcio 
efetuou disparos de arma de fogo para o alto na 
via pública, atingindo o telhado de uma das 
casas, o que fez com que os moradores da 
localidade, dois dias depois, registrassem o fato 
na delegacia de polícia. A autoridade policial 
representou pela busca e apreensão de eventual 
prova de crime na residência de Lúcio, o que foi 
deferido pelo juízo competente. No 
cumprimento do mandado, foi apreendida na 
residência uma arma de fogo sem registro, 
sendo certo que Lúcio não tinha autorização 
legal para portar ou possuir qualquer tipo de 
arma. Restando comprovados os fatos por prova 
oral e pericial, Lúcio:  

a) responderá pelos crimes de posse de arma de 
fogo e de disparo de arma de fogo, na forma 
continuada;  

b) responderá apenas pelo crime de disparo de 
arma de fogo, ficando o crime de posse 
absorvido pela consunção;  

c) responderá pelos crimes de posse de arma de 
fogo e de disparo de arma de fogo, em concurso 
material;  

d) responderá apenas pelo crime de posse de 
arma de fogo, configurando o disparo pós-fato 
impunível;  

e) não responderá por qualquer delito, pois os 
crimes de posse e disparo de arma de fogo 
exigem perigo concreto.  

 
70. Paula namorou João por onze meses, tendo 

dado fim ao relacionamento em razão do 
comportamento ciumento e agressivo deste. 
Três meses após, João, inconformado com o fim 
do relacionamento, abordou Paula na saída do 
seu trabalho e, após desferir um soco em seu 
rosto, causando-lhe lesão leve, ainda a perseguiu 
até sua casa, ameaçando-a de morte caso não 
retomasse o namoro. Temendo a reação de 
João, Paula registrou o ocorrido, sendo os fatos 
confirmados por perícia e testemunhas que 
presenciaram o evento. João foi denunciado 

pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Diante 
do que foi acima narrado, é correto constatar 
que:  

a) o fato não se encaixa na Lei Maria da Penha, 
pois ocorrido após o fim do relacionamento 
entre João e Paula;  

b) caso condenado, João poderá ter sua pena 
privativa de liberdade substituída por restritiva 
de direitos;  

c) a natureza leve da lesão causada tornou 
indispensável a representação da vítima para 
denúncia do crime de lesão;  

d) caso condenado, em razão da natureza dos 
delitos, João não poderá apelar em liberdade;   

e) caso condenado por pena de até dois anos, 
João poderá ser beneficiado com a aplicação do 
sursis da pena, não sendo cabível, contudo, a 
suspensão condicional do processo.  

 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

71. A respeito do regime jurídico aplicável às 
empresas públicas, assinale a alternativa correta. 

a) As empresas estatais exploradoras de atividade 
econômica são dispensadas da obrigação de 
realizar licitação para contratar. 

b) Os empregados públicos das empresas públicas 
são regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho ou por estatuto próprio. 

c) Os servidores das empresas públicas que 
explorem atividade econômica não se submetem 
à vedação de acumulação de cargos, empregos 
e funções públicas. 

d) As empresas públicas submetem-se ao controle 
administrativo denominado supervisão ministerial 
ou secretarial. 

e) O Poder Judiciário pode exercer controle 
interno de atos, atividades e omissões de 
empresas públicas, por meio de ações judiciais. 
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72. Considerando as regras constitucionais acerca 
da acumulação remunerada de cargos públicos, 
considere os seguintes itens. 

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

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

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

Está correto apenas o disposto em: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) apenas II. 

d) Apenas III. 

e) Nenhuma das assertivas. 

 

73. Acerca da polícia judiciária e da polícia 
administrativa, assinale a alternativa correta. 

a) Enquanto a polícia judiciária é 
predominantemente repressiva, a polícia 
administrativa é eminentemente preventiva. 

b) Ambas as polícias podem ser exercidas pelos 
órgãos de segurança pública. 

c) A polícia administrativa pode incidir sobre bens, 
atividades, direitos e sobre o próprio indivíduo, 
com o intuito de proteger o interesse coletivo. 

d) A condenação de um acusado em um processo 
criminal reflete o exercício da polícia judiciária. 

e) Dado o atributo da autoexecutoriedade, todos 
os atos emanados do poder de polícia 
administrativa podem ser executados independe 
de intervenção judicial. 

 

74. 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. 

 

75. A delegação da prestação de um serviço 
público, feita mediante licitação, a título 
precário, para pessoa jurídica que demonstre 
capacidade para seu desempenho, denomina-se 

a) permissão de serviço público. 

b) licitação de serviço público. 

c) autorização de serviço público. 

d) regulamentação de serviço público. 

e) concessão de serviço público. 

 

76. Conforme disposições constitucionais, os 
Tribunais de Contas são órgãos de controle 

a) interno, que auxiliam o Poder Legislativo na 
fiscalização financeira e orçamentária. 

b) externo, que auxiliam o Poder Legislativo na 
fiscalização financeira e orçamentária. 

c) interno, que auxiliam o Poder Judiciário na 
fiscalização financeira e orçamentária. 

d) externo, que auxiliam o Poder Judiciário na 
fiscalização financeira e orçamentária. 

e) financeiro, que integram o Poder Judiciário das 
diversas esferas da federação. 
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77. Considerando as regras e disposições 
doutrinárias e jurisprudenciais 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. 

 

78. Em relação a Lei nº 14.133/2021 - Nova lei de 
Licitações e Contratos, assinale a alternativa que 
não corresponde a uma hipótese de 
inexigibilidade de licitação. 

a) Aquisição de materiais, de equipamentos ou de 
gêneros ou contratação de serviços que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivos. 

b) Aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, 
desde que inerente às finalidades do órgão ou 
com elas compatível. 

c) Aquisição ou locação de imóvel cujas 
características de instalações e de localização 
tornem necessária sua escolha. 

d) Contratação de profissional do setor artístico, 
diretamente ou por meio de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

e) Contratação de serviços técnicos especializados 
de natureza predominantemente intelectual com 
profissionais ou empresas de notória 
especialização, como no caso de fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento de obras ou 
serviço. 

 

79. Acerca da improbidade administrativa, assinale 
a alternativa incorreta: 

a) Particulares também podem ser 
responsabilizados nos termos da lei de 
improbidade administrativa. 

b) O sucessor do sujeito ativo de um ato de 
improbidade está sujeito às cominações da lei de 
improbidade até o limite do valor da herança ou 
do patrimônio transferido. 

c) A representação por um ato de improbidade 
pode ser feita por qualquer pessoa, desde que 
devidamente identificada. 

d) As ações de improbidade não admitem a 
celebração de acordo de não persecução cível. 

e) A posse e o exercício de agente público ficam 
condicionados à apresentação de declaração de 
imposto de renda e proventos de qualquer 
natureza, que tenha sido apresentada à 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 
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80. Conforme disposições da Lei Estadual n. 
2.271/1994, que trata do Estatuto da Polícia Civil 
do Estado do Amazonas, são requisitos para 
inscrição ao concurso, dentre outros: 

I - Estar em gozo dos direitos políticos. 

II - Ter no mínimo 21 (vinte e um) anos. 

III - Possuir grau de escolaridade e diploma de 
cursos que forem exigidos por lei ou 
regulamento, correspondente a cada cargo 
policial. 

IV - Gozar de boa saúde física e psíquica, 
comprovada em inspeção médica e demais 
condições estabelecidas em Edital e na 
legislação pertinente. 

Está correto apenas o afirmado em: 

a) I, II, III e IV. 

b) I II e III. 

c) I, III e IV. 

d) III e IV. 

e) I e III. 
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