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PORTUGUÊS 

Suellen Borges 

Leia o texto abaixo para responder às questões. 

“Quando se fala de aumento – e, na verdade, não é 
aumento, e sim reajuste, pois não alcança a inflação – não se 
trata apenas de auditores da Receita Federal, policiais federais, 
[servidores do] Banco Central. É de toda a categoria não só no 
âmbito federal, mas também no municipal e estadual, que 
tiveram os salários congelados nos últimos cinco anos e agora 
se veem com a ameaça da ‘deforma administrativa'.” 

BARONOVSKY, Ricardo. Liberdade de Opinião. 04/01/2022 In 
<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/baronovsky-a-quem-interessa-

demonizar-o-servidor-publico-brasileiro/> Acesso em jan 2022 (adaptado) 

 

01. De acordo com a leitura do texto, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) O autor defende reajuste salarial ao servidor público 
dos três âmbitos da Administração, fazendo uma 
ressalva no tocante à expressão “aumento salarial”. 

b) As aspas no início e no fim do fragmento sinalizam à 
fala direta de alguém tal qual ela assim se pronunciou 
no discurso. 

c) São destacados os servidores de três órgãos (Receita 
Federal, Polícia Federal e Banco Central), mas o receio 
da reforma administrativa pode estar presente entre os 
demais órgãos da Administração.  

d) Os salários congelados constituem um óbice ao 
servidor público que pretende permanecer no órgão, 
ainda que a remuneração esteja aquém da inflação. 

 

02. Em relação ao uso de aspas duplas no texto, assinale 
a alternativa correta: 

a) Ressalta o que está sendo escrito pelo autor do texto.  

b) Exprime uma ironia.  

c) Destaca uma expressão usada fora do contexto 
habitual.  

d) Delimita uma citação direta. 

 

 

 

 

 

 

 

03. A palavra “Quando”, no início do texto, pode ser 
substituída, sem prejuízo da correção e do sentido do 
texto, por: 

a) No momento em que 

b) Porquanto 

c) Desde que 

d) Uma vez que 

 

04. Leia o trecho abaixo e analise as afirmativas a seguir: 

“É de toda a categoria não só no âmbito federal, mas 
também no municipal e estadual, que tiveram os 
salários congelados nos últimos cinco anos (...)” 

a) Há presença de conjunção adversativa no trecho “mas 
também no municipal e estadual”. 

b) A vírgula após a palavra “estadual” destaca uma oração 
composta. 

c) A vírgula após a palavra “estadual” inicia oração de 
valor explicativo. 

d) O termo “congelados” é forma verbal no particípio. 

 

05. Das alternativas abaixo, aquela em que não há sentido 
figurado no termo sublinhado é: 

a) O serviço público é osso. 

b) Os salários estão congelados há cinco anos. 

c)  O Governo não pretende reajustar os salários. 

d) O servidor está cansado. 
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06. Assinale a única alternativa gramaticalmente correta. 

a) Em situação hipotética, indivíduos que se vêem diante 
de uma licitação superfaturada não têm coragem de 
contrariar seu empregador, já que eles não têm 
estabilidade no cargo. 

b) Em situação hipotética, indivíduos que se vêem diante 
de uma licitação superfaturada não tem corajem de 
contrariar seu empregador, já que eles não tem 
estabilidade no cargo. 

c) Em situação ipotética, indivíduos que se veem diante 
de uma licitação superfaturada não têm corajem de 
contrariar seu empregador, já que eles não têm 
estabilidade no cargo. 

d) Em situação hipotética, indivíduos que se veem diante 
de uma licitação superfaturada não têm coragem de 
contrariar seu empregador, já que eles não têm 
estabilidade no cargo. 

 

07. Assinale a alternativa em que a crase foi empregada 
de maneira incorreta: 

a) O servidor foi embora às pressas.  

b) A viatura da Polícia Penal virou repentinamente à 
esquerda.  

c) O chefe do setor entregou o documento à todos os 
responsáveis. 

d) Servidores policiais chegarem cedo àquele município. 

 

08. Sobre o trecho “É de toda a categoria não só no 
âmbito federal, mas também no municipal e estadual, 
que tiveram os salários congelados nos últimos cinco 
anos”, é correto afirmar que 

a) a estrutura gramatical do fragmento permite dele 
inferir que todos os servidores mencionados no trecho 
tiveram os salários congelados nos últimos cinco anos. 

b) de acordo com esse trecho, apenas alguns servidores 
tiveram os salários congelados – indivíduos 
pertencentes aos âmbitos municipal, estadual e federal 
da Administração Pública. 

c) da forma como a frase está construída, é possível 
deduzir que somente algumas categorias de servidores 
são consideradas na fala do autor, ou seja, aqueles que 
tiveram os salários congelados. 

 

d) há maior ênfase aos servidores do âmbito federal, em 
que pese terem sido mencionadas as esferas municipal 
e estadual. 

 

09. Assinale a alternativa em que o termo entre 
parênteses preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

a) Os servidores se ____ exaustos de tanta pressão. 
(vêem) 

b) Pelo menos metade dos servidores daqueles dois 
órgãos _____ fazer outro concurso. (pretende) 

c) O reajuste salarial é aguardado ____ mais de cinco 
anos. (á) 

d) ____ dez minutos que o delegado chegou. (Fazem) 

 

10. Assinale a alternativa correta: 

a) Na frase “que tiveram os salários congelados nos 
últimos cinco anos”, retirada do texto, é possível 
substituir “que” por “o qual”, já que ambos são 
pronomes relativos. 

b) Os travessões constantes no primeiro período do 
trecho podem ser substituídos por parênteses. 

c) Os colchetes colocados no texto não equivalem ao 
emprego de parênteses. 

d) As aspas simples em “deforma administrativa” foram 
colocadas por ausência de melhor recurso que atenda à 
finalidade das aspas no texto. 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Emmanuele Gouveia 

11.O usuário deseja desativar a reprodução automática 
no Windows. Para isso deve acessar o menu: 

a) Aplicativos e Recursos. 

b) Dispositivos 

c) Cortana 

d) Área de Trabalho. 
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12.Á área destacada abaixo, no Word, se encontra em 
que menu: 

 

a) Página Inicial. 

b) Referências 

c) Revisão 

d) Inserir. 

 

13. No Excel, um usuário deseja formatar uma planilha e 
para isso precisa deixar os nomes de todos os presos 
com penas menores de 05 anos em amarelo, os que 
possuem a pena entre 05 e 15 anos em verde e os com 
penas maiores de 16 anos em vermelho. Qual o recurso 
de formatação padrão e nativo do Excel oferece 
facilmente condições de atender ao que está sendo 
desejado pelo usuário? 

a) A opção de Formatação Condicional que se encontra na 
guia Página Inicial. 

b) a opção normal de formatar a cor da fonte. 

c) uma fórmula específica desenvolvida pelo usuário 
através de uma Macro. 

d) O Excel não oferece recursos prontos para fazer esse 
tipo de formatação. 

 

14. No Powerpoint é possível salvar um arquivo já como 
uma Apresentação de Slides do Powerpoint. Para isso 
devemos usar que extensão 

a) pptx. 

b) pdf. 

c) ppsx 

d) pptm 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Um usuário no Google Chrome ativou o modo de 
navegação anônimo. Isso significa dizer que: 

  a) Apenas o seu histórico será apagado. 

  b) Os seus dados de navegação serão apagados quando 
ele encerrar a sessão de navegação. 

  c) Não significa nada, porque a navegação acontecerá da 
mesma forma. 

  d) Todos os dados de personalização do seu navegador 
serão apagados. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Emerson Bruno 

16. A República Federativa do Brasil celebrou uma 
convenção internacional sobre direitos humanos, que 
foi devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros. A convenção internacional assim aprovada é 
equivalente a: 

a) emenda constitucional; 

b) lei complementar; 

c) ato supralegal; 

d) lei ordinária; 

 

17. De acordo com a Constituição Federal, em caso de 
lesão ao patrimônio histórico, qualquer cidadão é parte 
legítima para ajuizar 

a) Mandado de Injunção. 

b) Habeas Data. 

c) Mandado de Segurança. 

d) Ação Popular. 
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18. A Constituição de 1988, em relação à nacionalidade, 
determina que 

a) são privativos de brasileiro nato os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente 
da Câmara dos Deputados e Presidente do Senado 
Federal, assim como os Ministros do STF e do STJ. 

b) perde a nacionalidade brasileira aquele que adquirir 
outra nacionalidade, sem exceções. 

c) é considerada brasileiro nato a pessoa nascida na 
República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros a serviço de seu país. 

d) é brasileiro nato aquele nascido no estrangeiro de pai 
ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 
serviço da República Federativa do Brasil. 

 

19. De acordo com o art. 144 da CF88, as polícias militares 
e os corpos de bombeiros militares subordinam-se, 
juntamente com as polícias civis e as polícias penais 
estaduais e distrital: 

a) ao Presidente da República. 

b) ao Ministério da Justiça. 

c) à Força Nacional de Segurança Pública. 

d) aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

20. Assinale a alternativa que, de acordo com a Lei 
12.846/2013, NÃO apresenta penalidade disciplinar: 

a) Repreensão.  

b) Multa. 

c) Suspensão por no máximo 60 dias. 

d) Suspensão por no máximo 90 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

21. João, policial civil em determinado estado brasileiro, 
no exercício de suas atribuições, permitiu que José, seu 
amigo de infância, se enriquecesse ilicitamente. João 
não se enriqueceu e não há comprovação de efetivo 
prejuízo sofrido pelo Estado. 

Nesse caso, consoante dispõe a Lei nº 8.429/1992 e suas 
alterações, João  

a) não responde por ato de improbidade administrativa, 
dada a inexistência de enriquecimento do agente 
público. 

b) não responde por ato de improbidade administrativa, 
ante a inexistência de prejuízo ao erário. 

c) poderá responder por ato de improbidade e, por 
conseguinte, receber a sanção de multa civil. 

d) poderá responder por ato de improbidade e ter seus 
direitos políticos cassados.  

 

 

DIREITO PENAL 

Renan Araújo 

22. Determinado agente deu causa a um resultado 
tipificado como crime, em razão da inobservância do 
dever objetivo de cuidado, mesmo tendo previsto a 
possibilidade de ocorrência de tal resultado danoso, 
embora tenha agido acreditando que conseguiria evitá-
lo. Nesse caso, é correto afirmar que o elemento 
subjetivo inerente a tal conduta é o(a): 

a) culpa inconsciente 

b) dolo eventual 

c) culpa consciente 

d) dolo direto de segundo grau 
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23. Determinado agente, primário, mas portador de maus 
antecedentes, usando uma chave falsa, ingressou 
clandestinamente na casa de seu vizinho, e subtraiu um 
relógio avaliado em R$ 300,00, valor este que 
representava, na data do fato, 30% do salário mínimo 
vigente. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) Fato atípico, ante a insignificância penal da conduta 

b) furto qualificado consumado, com aplicação do 
privilégio 

c) furto qualificado consumado, sem aplicação do 
privilégio 

d) furto simples consumado, com aplicação do privilégio 

 

24. Milton e Francisco, agentes penitenciários, deram 
ordem para que um dos presos entrasse imediatamente 
em sua cela. O preso se recusou, motivo pelo qual foi 
compelido pelos agentes a ingressar na cela. Em razão 
da resistência do preso, os agentes tiveram que fazer 
uso moderado da força, causando pequenas 
escoriações nos braços e nas pernas do preso. 

Nesse caso, a conduta dos agentes configura: 

a) crime de lesão corporal leve 

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

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

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

 

25. Gustavo, agente penitenciário, em razão do cansaço 
provocado pela noite mal dormida na véspera, acabou 
cochilando durante o expediente de trabalho. Enquanto 
Gustavo dormia, Bruno e Andreas, criminosos, 
promoveram a fuga do comparsa Arthur, que estava 
preso na referida unidade prisional. 

Nesse caso, é correto afirmar que Gustavo: 

a) não praticou crime, eis que não há punição para sua 
conduta culposa. 

b) praticou crime de evasão de pessoa presa 

c) praticou crime de fuga de pessoa presa em sua forma 
qualificada 

 

d) praticou crime de fuga de pessoa presa em sua forma 
culposa 

 

 

DIREITOS HUMANOS 

Lilian Novakoski 

26. Sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, 
assinale a alternativa INCORRETA:   

a) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade. 

b) Todos os seres humanos podem invocar os direitos e 
as liberdades proclamados na presente Declaração, sem 
distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de 
sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, 
de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento 
ou de qualquer outra situação 

c) Aquele que é acusado de ato delituoso, presume-se 
inocente até que sua culpa seja legalmente provada.  

d) A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos 
poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições 
honestas a realizar periodicamente por sufrágio 
universal ou censitário, com voto secreto ou segundo 
processo equivalente que salvaguarde a liberdade de 
voto 

 

27. A Declaração Universal de Direitos Humanos prevê: 
Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será 
___________, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será 
_______________.  

a) gratuita – obrigatória  

b) obrigatória – gratuita  

c) facultativa – gratuita  

d) gratuita – facultativa  
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28. A respeito da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH), assinale a alternativa incorreta. 

a)  Não será também feita nenhuma distinção fundada na 
condição política, jurídica ou internacional do país ou 
território a que pertença uma pessoa, quer se trate de 
um território independente, sob tutela, sem governo 
próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania. 

b) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a 
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em 
todas as suas formas. 

c)Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a 
uma justa e pública audiência por parte de um tribunal 
independente e imparcial, para decidir seus direitos e 
deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal 
contra ele, devendo ser direcionado, desde logo,  a juiz 
ou autoridade que represente, em caso de prisão em 
flagrante.  

d) Todas as pessoas tem o direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 
Estado, podendo também, deixar qualquer país, 
inclusive o seu e regressar.  

 

29. O PNDH-3 – Programa Nacional de Direitos Humanos, 
prevê eixos, diretrizes, objetivos e ações para efetivação 
dos Direitos Humanos em nosso país. Sobre, julgue os 
itens:  

I- É diretriz do Eixo Orientador I a interação democrática 
entre Estado e sociedade civil como instrumento de 
fortalecimento da democracia participativa 

II - Promover e proteger os direitos ambientais como 
Direitos Humanos, incluindo as gerações futuras como 
sujeitos de direitos e valorização da pessoa humana 
como sujeito central do processo de desenvolvimento 
são diretrizes previstas no PNDH-3.  

III-O Eixo Orientador a Segurança Pública, Acesso à Justiça 
e Combate à Violência.  

IV- 

Estão corretas: 

a) I e II  

b) II e III 

c) Todas estão corretas 

d) Todas estão incorretas  

 

30. Sobre o Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, assinale a INCORRETA sobre suas 
incumbências: 

a) Propor diretrizes da política criminal quanto à 
prevenção do delito, administração da Justiça Criminal 
e execução das penas e das medidas de segurança. 

b) Elaborar programa nacional penitenciário de formação 
e aperfeiçoamento do servidor 

c) Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, 
excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no 
estado de saúde do preso 

d) Representar ao Juiz da execução ou à autoridade 
administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo, em caso de violação das 
normas referentes à execução penal 

 

31. O Conselho Penitenciário será integrado por 
membros nomeados pelo Governador do Estado, do 
Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e 
profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, 
Penitenciário e ciências correlatas, bem como por 
representantes da comunidade e terão mandato de:   

a) 4 anos 

b) 2 anos 

c) 3 anos 

d) 1 ano 

 

32.  Incumbe ao Conselho da Comunidade  visitar, pelo 
menos _________________, os estabelecimentos 
penais existentes na comarca 

a) anualmente  

b) mensalmente 

c) semanalmente 

d) bimestralmente 

 

 

 

 

 

 



8 
2º Simulado Polícia Penal MG – Pós-Edital - 29/01/2022 

 

 

33. Os detidos ou presos em virtude de lhes ser imputada 
a prática de uma infração penal, quer estejam detidos 
sob custódia da polícia, quer num estabelecimento 
prisional, mas que ainda não foram julgados e 
condenados, são doravante designados nestas Regras 
por “detidos preventivamente”. Sobre a aplicação das 
Regras mínimas para tratamento das pessoas presas, 
com relação aos detidos ou a aguardar julgamento: 

I - Aqueles que são detidos preventivamente presume-se 
inocente e devem ser tratados como tal. 

II- As pessoas detidas preventivamente devem dormir 
sozinhas em quartos separados, sob reserva de 
diferente costume local relativo ao clima. 

III - Será sempre dada à pessoa detida preventivamente a 
oportunidade de trabalhar, mas esta não será obrigada 
a fazê-lo. Se optar por trabalhar, será remunerada. 

Estão corretas:  

a) I e II 

b) II e III 

c) III 

d) Todas estão corretas  

 

34. Com relação a Transferência de Reclusos, tendo por 
base as Regras Mínimas da ONU para Tratamento de 
Pessoas Presas, assinale a alternativa INCORRETA 

a) Quando os reclusos são transferidos, de ou para outro 
estabelecimento, devem ser vistos o menos possível 
pelo público e devem ser tomadas medidas apropriadas 
para os proteger de insultos, curiosidade e de qualquer 
tipo de publicidade. 

b) O transporte de reclusos deve ser efetuado a expensas 
da administração prisional, caso o preso não possua 
condições financeiras. 

c) Deve ser proibido o transporte de reclusos em veículos 
com deficiente ventilação ou iluminação ou que, de 
qualquer outro modo, os possa sujeitar a sacrifícios 
físicos desnecessários. 

d) O transporte de reclusos deve ser efetuado a expensas 
da administração prisional em condições de igualdade 
para todos. 

 

 

 

35. As Regras Mínimas da ONU para tratamento de presos 
prevê que em nenhuma circunstância devem as 
restrições ou sanções disciplinares implicar tortura, 
punições ou outra forma de tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes. As seguintes práticas, em 
particular, devem ser proibidas, exceto:  

a) Confinamento solitário  

b) Detenção em cela escura ou constantemente 
iluminada 

c) Castigos coletivos. 

d) Castigos corporais ou redução da alimentação ou água 
potável do recluso 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

Alexandre Herculano 

36. Com base na Lei nº 12.846/2013, assinale a 
alternativa que apresenta os termos necessários ao 
correto preenchimento das seguintes lacunas: “O 
____________ não exime a pessoa jurídica da obrigação 
de ___________________ o dano causado”. 

a) acordo de leniência; minimizar 

b) acordo de leniência; reparar integralmente 

c) termo de ajustamento de conduta; indenizar 
totalmente 

d) inquérito administrativo; reparar parcial ou totalmente 

 

37. A Lei de Combate à Corrupção estabelece que o órgão 
competente para celebrar os acordos de leniência no 
âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso 
de atos lesivos praticados contra a administração 
pública estrangeira é 

a) a Controladoria-Geral da União – CGU. 

b) a Câmara dos Deputados. 

c) o Senado Federal. 

d) apenas a autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade pública. 
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38. Segundo a LEP, a penitenciária de mulheres será 
dotada de seção para gestante e parturiente e de creche 
para abrigar crianças,  

a) maiores de 10 meses e menores de 7 anos.     

b) maiores de 2 meses e menores de 5 anos.      

c) maiores de 6 meses e menores de 7 anos.    

d) maiores de 6 meses e menores de 5 anos.     

 

39. À luz da Lei n° 7.210/1984, que disciplina a execução 
penal, assinale a alternativa correta. 

a) Em relação ao trabalho interno, a jornada não será 
inferior a 4 nem superior a 8 horas semanais. 

b) São recompensas regidas pela Lei n° 7.210/84 a 
concessão de regalias e o elogio. 

c) Considera-se egresso, para os fins da Lei de Execução 
Penal, o liberado definitivo, pelo prazo de 06 meses, a 
contar da saída do estabelecimento. 

d) Ao egresso poderá ser concedida assistência que 
consiste em alojamento e alimentação, em 
estabelecimento adequado e pelo prazo de 3 dias. 

 

40. A assistência material ao preso 

a) compreende a garantia de instalações higiênicas, além 
do fornecimento de alimentação e vestuário, que 
podem ser exigidos judicialmente tanto no plano 
individual como por meio de tutela coletiva. 

b) garante o apoio assistencial ao preso por entidades de 
caridade e organizações não-governamentais. 

c) revela o caráter assistencialista da execução penal em 
prol da ressocialização por meio do trabalho e do 
estudo. 

d) é um exemplo de contrariedade e oposição entre o 
disposto na Lei de Execução Penal e nas Regras de 
Mandela. 

 

 

 

 

 

 

 

41. A Lei de Execução Penal dispõe sobre o trabalho do 
condenado, como dever social e condição de dignidade 
humana. Quanto às previsões legais dessa matéria, 
assinale a alternativa correta. 

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

b) O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia 
tabela, não podendo ser inferior a 2/4 (dois quartos) do 
salário mínimo. 

c) As tarefas executadas como prestação de serviço à 
comunidade serão remuneradas. 

d) O trabalho externo será admissível para os presos em 
regime fechado somente em serviço ou obras públicas 
realizadas por órgãos da Administração Direta ou 
Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as 
cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 

 

42. De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto 
afirmar que 

a) o regime disciplinar diferenciado pode ser imposto 
tanto ao condenado quanto ao preso provisório, tendo 
como fundamento a prática de qualquer crime doloso. 

b) a permissão de saída é cabível apenas para pessoas 
presas em regime semiaberto. 

c) a saída temporária é permitida para visita à família e é 
concedida por prazo não superior a 7 (sete.) dias, 
podendo ser renovada por mais 5 (cinco) vezes durante 
o ano. 

d) a regressão de regime pode ser imposta ao apenado 
que, no curso da execução, seja condenado, por 
sentença transitada em julgado, pela prática de crime 
doloso ou, nos termos do regulamento da penitenciária, 
incorra na prática de falta média. 
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43. Considerando o disposto na Lei n.º 11.343/2006 e o 
posicionamento jurisprudencial e doutrinário 
dominantes sobre a matéria regida por essa lei, assinale 
a opção correta. 

a) Em processo de tráfico internacional de drogas, basta 
a primariedade para a aplicação da redução da pena. 

b) Dado o instituto da delação premiada previsto nessa 
lei, ao acusado que colaborar voluntariamente com a 
investigação policial podem ser concedidos os 
benefícios da redução de pena, do perdão judicial ou da 
aplicação de regime penitenciário mais brando. 

c) É vedada à autoridade policial a destruição de 
plantações ilícitas de substâncias entorpecentes antes 
da realização de laudo pericial definitivo, por perito 
oficial, no local do plantio. 

d) Para a configuração da transnacionalidade do delito de 
tráfico ilícito de drogas, não se exige a efetiva 
transposição de fronteiras nem efetiva coautoria ou 
participação de agentes de estados diversos. 

 

44.  Em relação aos crimes de tortura, marque V para as 
afirmativas que correspondam ao tipo de crime descrito 
e F àquelas que não correspondem. 

( ) Constranger alguém com emprego de violência ou 
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental, para provocar ação ou omissão de natureza 
criminosa. 

( ) Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou 
autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo. 

( ) Constranger alguém com emprego de violência ou 
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. 

( ) Constranger alguém com emprego de violência ou 
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental, com o fim de obter informação, declaração ou 
confissão da vítima ou de terceira pessoa. 

Assinale a sequência correta.   

a) V, V, V, V   

b) F, V, F, V   

c) F, F, F, F   

 

d) V, F, V, F   

 

45. Se, com o objetivo de obter confissão, determinado 
agente de polícia, por meio de grave ameaça, 
constranger pessoa presa, causando-lhe sofrimento 
psicológico, 

a) e a vítima for adolescente, o crime será qualificado. 

b) estará configurada uma causa de aumento de pena. 

c) a critério do juiz, a condenação poderá acarretar a 
perda do cargo. 

d) provado o fato, a pena será de detenção. 

 

46. De acordo com as previsões da Lei de Armas (Lei nº 
10.826/03), analise as afirmativas a seguir. 

I. A posse isolada de grande quantidade de munições de 
uso permitido, em desacordo com as determinações 
legais ou regulamentares, quando desacompanhada da 
apreensão de arma de fogo, não constitui crime. 

II. A cessão, mesmo que gratuita, de arma de fogo de uso 
restrito, sem autorização ou em desacordo com a 
determinação legal ou regulamentar, configura crime, 
punido com a mesma sanção penal daquele que 
transporta arma de fogo de calibre permitido com 
numeração suprimida. 

III. O crime de disparo de arma de fogo é expressamente 
subsidiário, somente havendo punição do agente caso a 
finalidade com o disparo não seja praticar outro crime. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 
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47. A integração e a coordenação dos órgãos integrantes 
do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) se darão 
por meio de operações com planejamento e execução 
integrados e por outras ações importantes. sobre o 
funcionamento do SUSP, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Compartilhamento de informações, inclusive com o 
Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) 

b) Coordenação do SUSP pelo Poder Judiciário Federal 

c) Aceitação mútua de registro de ocorrência policial 

d) Intercâmbio de conhecimento técnicos e científicos 

 

48. Considerando-se a Lei nº 13.869/2019, sobre os 
crimes e as penas de abuso de autoridade, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 

Decretar a condução coercitiva de testemunha ou 
investigado, manifestamente descabida ou sem prévia 
intimação de comparecimento ao juízo, terá pena de 
_________________. 

a) detenção, de um a quatro anos, e multa 

b) multa, apenas 

c) detenção, de quatro a oito anos, apenas 

d) detenção, de um a quatro anos, apenas 

 

49. Incorre em crime de abuso de autoridade o agente 
público que, no exercício de suas funções, por mera 
satisfação pessoal: 

I- adentra imóvel alheio contra a vontade do ocupante; 

II- adentra imóvel alheio para prestar socorro a pessoa 
ferida que se encontra no interior do imóvel; 

III- coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 
franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. 

Considerando as assertivas acima, estão corretas: 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

 

 

 

50. Sobre as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 
(Pacote Anticrime), é correto afirmar que qualifica o 
crime de homicídio a prática do crime: 

a) com emprego de arma de fogo de uso restrito ou 
proibido 

b) com emprego de arma de fogo  

c) com emprego de faca 

d) com emprego de arma  

 

 

LEI N. 14.695 E RENP 

Marcos Girão 

51. De acordo com a Lei Estadual nº 14.695/2003, que cria 
a Superintendência de Coordenação da Guarda 
Penitenciária e a Diretoria de Inteligência Penitenciária 
na estrutura da Subsecretaria de Administração 
Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa Social e 
a Carreira de Agente de Segurança Penitenciário, o 
temperamento adequado ao exercício das atividades 
inerentes à categoria funcional, será apurado: 

a) em exame psicotécnico. 

b) durante o curso de formação técnico-profissional. 

c) na avaliação médica. 

d) na prova de condicionamento físico por testes 
específicos. 

 

52. Com base na Lei Estadual nº 14.695/2003, a avaliação 
de desempenho observará os seguintes critérios, 
EXCETO: 

a) qualidade do trabalho. 

b) produtividade no trabalho. 

c) iniciativa. 

d) eficiência. 
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53. Nos termos do Regulamento e Normas de 
Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais 
(ReNP), são circunstâncias que atenuam a sanção, 
SALVO: 

a) ausência de falta anterior. 

b) a prática da falta em local público. 

c) a pouca importância da participação do preso na falta. 

d) a confissão espontânea. 

 

54. À luz do Regulamento e Normas de Procedimentos do 
Sistema Prisional de Minas Gerais (ReNP), extingue-se a 
punibilidade da sanção disciplinar, no âmbito 
administrativo, no prazo de. 

a) 06 (seis) meses, a partir da data do conhecimento do 
fato. 

b) 05 (cinco) meses, a partir da data do conhecimento do 
fato. 

c) 12 (doze) meses, a partir da data do conhecimento do 
fato. 

d) 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data do 
conhecimento do fato.. 

 

55. Analise as assertivas abaixo conforme o Regulamento 
e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional de 
Minas Gerais (ReNP): 

I. Apenas servidores devidamente autorizados pela 
DSI/SSPI têm legitimidade para copiar e processar as 
imagens armazenadas e/ou realizar os demais 
procedimentos técnicos relacionados ao manuseio do 
material que contém as referidas imagens, devendo 
todo o serviço ser registrado e/ou documentado, 
conforme diretrizes da SUAPI 

II. O Canil Central deverá prover estoque, minimamente 
suficiente, de medicamentos para tratamento das 
epidemias mais comuns e frequentes nos cães que 
compõem o plantel do Sistema Prisional. 

III. O Coordenador de Referência deverá, até o 15º 
(décimo quinto) dia de cada mês, enviar à DSI/SSPI, aos 
cuidados da Comissão Técnica do Canil Central, 
Relatório sobre a situação do plantel de todos os Canis 
Setoriais de sua RISP. 

 

 

IV. O Núcleo de Inteligência será coordenado pelo Diretor 
Geral. 

Está correto o que se afirma em: 

a) II e III. 

b) I, II, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) I e II. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Carlos Henrique 

56. Seja P a proposição “Se Joana é médica então João 
não é feliz”.  Qual das afirmativas abaixo é a negação 
lógica da proposição P? 

a) Joana não é médica e João é feliz 

b) Joana é médica e João é feliz 

c) Joana não é médica e João é feliz 

d) Joana é médica e João não é feliz 

 

57. Numa pesquisa realizada com 100 pessoas sobre a 
forma de se locomoverem para o trabalho, constatou-
se que:  

• 45 usam ônibus;  

• 51 usam automóvel;  

• 32 usam moto;  

• 18 usam ônibus e automóvel;  

• 22 usam ônibus e moto;  

• 15 usam automóvel e moto;  

• 6 usam os três meios de transporte. 

Analisando os dados apresentados, conclui-se que o 
número de pessoas que NÃO utiliza nenhum dos três 
meios de transporte mencionados é 

a) 17. 

b) 21. 

c) 23. 

d) 26. 
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58. Qual é a negação da proposição “Alguma lâmpada 
está acesa e todas as portas estão fechadas”?  

a) Todas as lâmpadas estão apagadas e alguma porta está 
aberta.  

b) Todas as lâmpadas estão apagadas ou alguma porta 
está aberta.  

c) Alguma lâmpada está apagada e nenhuma porta está 
aberta.  

d) Alguma lâmpada está apagada ou nenhuma porta está 
aberta.  

 

59. Considere a sentença: “Se Moriarty foi à academia 
então Carlos Henrique foi ao teatro.” 

É correto concluir que 

a) se Moriarty não foi à academia então Carlos Henrique 
não foi ao teatro. 

b) se Carlos Henrique foi ao teatro então Moriarty foi à 
academia. 

c) Moriarty foi à academia ou Carlos Henrique foi ao 
teatro. 

d) Moriarty não foi à academia ou Carlos Henrique foi ao 
teatro. 

 

60. A respeito da festa do casamento de Maria, José fez a 
seguinte declaração:  

Se o número de salgadinhos encomendados não foi o 
suficiente, então o casamento não acabou bem.  

Sabe-se que a declaração de José é falsa, portanto, a 
negação da afirmação de José é:  

a) Se o número de salgadinhos encomendados foi o 
suficiente, então o casamento acabou bem.  

b) O número de salgadinhos encomendados não foi o 
suficiente e o casamento acabou bem.  

c) Se o casamento não acabou bem, então o número de 
salgadinhos encomendados não foi o suficiente.  

d) Se o casamento acabou bem, então o número de 
salgadinhos encomendados foi o suficiente.  

e) O número de salgadinhos encomendados foi o 
suficiente e o casamento não acabou bem.  
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