
 

 

Básicas 
Língua Portuguesa  
 
Texto  
Questão 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 
tracejadas das linhas 03, 05, 09, 22 e 33. 
A) A - as – as – a – a 
B) A – às – às – a – à 
C) À – às – as – à – à 
D) À- às – às – à – a 
 
Gabarito: E 
Comentário: Nas lacunas das linhas 03, 05, 09 e 22, há situações para que se empregue o 
sinal indicativo de crase. Na linha 33, temos um termo masculino plural, por isso não há crase. 
Portanto, a letra E é a correta: à às às à a 
– seja semelhante à indústria 
– mas todos sabem os estragos que causam às pessoas 
– há três críticas primordiais às grandes companhias 
– a segunda crítica à indústria 
– impor condições desleais a criadores 
 
Questão 02 – considerando a correta grafia das palavras, assinale a alternativa que completa, 
correta e respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 04, 11, 12, 15 e 25. 
A) Impulsionando – isolamento – escluzão – propeços – compulção 
B) Impulsionando – isolamento – exclusão – propensos – compulsão 
C) Impulcionando – izolamento – esclusão – propencos – compulsão 
D) Impulsionando – isolamento – excluzão – propensos – compulção 
E) Impulcionando – izolamento – esclusão – propensos – compulção 
 
Gabarito: B 
Comentário: Questão que cobra a grafia das palavras. A opção que estão correta é a letra B. 
 
Questão 03 – Caso, na linha 36, suprimíssemos a expressão ―como Tristan Harris‖, quantas 
outras alterações deveriam ser feitas para fins de concordância? 
I. Nenhuma alteração, vistos que o verbo haver é impessoal 
II. Três alterações, considerando que o termo que flexiona o verbo estar passa a ser ativistas - 
substantivo flexionado no plural. 
III. Duas alterações, apenas; o verbo haver deveria ser flexionado no plural e o verbo estar, no 
singular. 
 
Quais estão INCORRETAS? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III. 
 
Gabarito: D 
Comentário: A questão pede que sejam marcadas as incorretas, por isso a resposta é a letra 
D. 
O texto original é: ― Há ativistas como Tristan Harris do Time Well Spent (….), o qual está 
tentando levar o mundo da tecnologia para a direção certa‖. 



 

 

Com a retirada proposta, temos: ―Há ativistas do Time Well Spent (….), os quais estão 
tentando levar o mundo da tecnologia para a direção certa‖. 
 
Questão 04 – Visando manter o sentido original do contexto de ocorrência, o vocábulo ‗párias‘ 
(l.08) e ‗primordiais‘ (l.09) só poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 
A) Excluídos – principais 
B) Obstáculos – fundamentais 
C) Objetos – basilares 
D) Obsolescências- intrínsecas 
E) Desejos – inerentes 
 
Gabarito: A 
Comentário: O termo ―párias‖ tem como sinônimo, em diversos dicionários, o vocábulo 
―excluídos‖. Portanto, resposta letra A. 
 
Questão 05 – Considerando as ocorrências de forma verbal ‗Há‘ nas minhas 09 e 37, avalie as 
seguintes assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) Nas duas ocorrências, a referida forma verbal poderia ser substituída por Existem, 
mantendo-se a correção dos respectivos períodos. 
( ) Em ambas as ocorrências, o verbo haver assume a forma de 3° pessoa do singular, visto ser 
impessoal. 
( ) Se as expressões ―três críticas primordiais‖ (l.09) e ―algumas boas respostas‖ (l.37) fossem 
passadas para o singular, nenhuma alteração ocorreria com as respectivas formas verbais. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
A) F – F – F. 
B) F – F – V. 
C) V – V – F. 
D) V – V – V. 
 
Gabarito: E 
Comentário: Questão que cobra concordância com o verbo haver, este que é impessoal (fica 
no singular) quando tem sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Logo, resposta letra E. 
 
Questão 06 – Em relação à frase ―Será interessante observar se irá tomar as atitudes 
necessárias para impedir que suas empresas se transformem em párias sociais‖ retirada do 
texto, afirma-se que: 
I. Evidencia-se no período a ocorrência de uma oração subordinada substantiva. 
II. A palavra ‗que‘ poderia ser substituída por ‗as quais‘. 
III. A substituição de ‗transformem‘ por tornem implicaria alteração de regência. 
 
Quais estão INCORRETAS? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas I e III. 
 
Gabarito: B 
Comentário: A assertiva incorreta é a II, pois a palavra ―que‖ é uma conjunção subordinativa 
integrante, por isso não pode haver a substituição proposta. Logo, resposta letra B. 
 
Questão 07 – Sobre as três críticas feitas no texto e às companhias de tecnologia, analise as 
seguintes assertivas: 



 

 

I. A primeira relaciona-se às redes sociais, que garantem ligações pessoais mais intensas, 
complexas e duradouras. 
II. A segunda diz respeito ao fato de que essas empresas são encorajadoras de uma horda de 
impulsivos. 
III. A terceira afirma que há um monopólio empresarial que tem poder para dominar a vida 
daqueles que usam a tecnologia. 
 
Quais estão INCORRETAS? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
Gabarito: E 
Comentário: Todas as assertivas fazer interpretações erradas em relação às três críticas 
apresentadas no texto de apoio. 
1ª está destruindo a juventude, promovendo isolamento. 
2ª interesse em lucrar. 
3ª monopólio empresarial. 
 
Questão 08 – Avalie as assertivas que seguem a respeito da frase retirada do texto: ― O 
snapchat tem o Snapstreak, que recompensa amigos que trocam snaps todos os dias, 
encorajando assim p comportamento viciante.‖ 
I. As duas vírgulas poderiam ser retiradas sem causar alterações ao sentido e a sintaxe da 
frase. 
II. Ambas as ocorrências da palavra ‗que‘ são pronomes relativos. 
III. A última oração, uma reduzida de gerúndio, poderia assumir a forma conquanto encoraje o 
comportamento viciante, sem provocar qualquer alteração no sentido original do período 
 
Quais estão INCORRETAS? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III.  
 
Gabarito: D 
Comentário: 
I – cada vírgula tem uma função e elas não podem ser retiradas sem que haja alteração. 
II – os dois ―que‖ são pronomes relativos. 
 
Questão 09 – Sobre a frase ‗do que os que passam menos tempo‖ (l.17), diz-se que: 
I. Representa o segundo termo de uma comparação. 
II. Em relação à que a antecede, identifica-se ideia de condicionalidade. 
III. Exprime ideia de acordo ou conformidade em relação à anterior. 
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 



 

 

E) Apenas I e III. 
 
Gabarito: A 
Comentário: A expressão ―mais do que‖ é empregada no sentido de comparação. Logo, 
resposta letra A. 
 
Questão 10 – Sobre a frase ―Esses alunos que são usuários constantes de redes sociais tem 
um risco de 27% maior de desenvolver depressão‖ retirada do texto, avalie as assertivas que 
seguem, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) caso os termos ‗esses alunos‘ fosse passado para o singular, outras quatro palavras 
deveriam sofrer ajustes para fins de concordância. 
( ) Mais da metade dos alunos que usam redes sociais podem ficar deprimido. 
( ) O risco de alunos usuários de redes sociais desenvolverem depressão constante extrapola o 
índice dos 27%. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
A) V -V – V. 
B) F – V – F. 
C) V – F – G. 
D) F – F – V. 
E) F- F – F. 
 
Gabarito: C 
Comentário: Há 4 alterações: Esse aluno que é usuário constante das redes sociais tem […]. 
As outras assertivas são incoerentes. Portanto, resposta C. 
 
QUESTÃO 11 – O uso dos pronomes no texto, é correto dizer que: 
A) ‗Todos‘ (l.01) refere-se àqueles que trabalham na Google, no Facebook e na Apple. 
B) ‗alguns‘ (l.03) refere-se àqueles que constituem a indústria do tabaco. 
C) ‗suas‘ (l.08) informa que o possuidor das empresas é o próprio mundo. 
D) ‗que‘ (l.18) refere-se a ‗Adolescentes‘ (l.18) 
E) ‗ela‘ (l.22) faz referência à ‗depressão‘ (l.22) 
 
Gabarito: D 
Comentário: Pelas relações de coesão, a única afirmação correta é a que está na letra D. 

 
QUESTÃO 12-  Qual as seguintes formas verbais admite conversão para a voz passiva? 
A) ‗era‘ (l.01) 
B) ‗promovem‘ (l.11) 
C) ‗levam‘(l.13) 
D) ‗estão (l.15) 
E) ‗sair‘ (l.35) 

 
Gabarito: B 
Comentário: A transposição para a voz passiva é possível somente se houver um objeto 
direto. Por isso, apenas a forma verbal ―promovem‖ admite essa alteração. Resposta: B 
 
QUESTÃO 13 – Relacione a Coluna 1 e a Coluna 2, associando vocábulos retirados do texto 
às respectivas regras de acentuação gráfica. 
Coluna 1  

1. Monossílabo tônico terminado em –o, 
-e, -a, seguidos ou não de s. 

2. Proparoxítonas. 

3. Oxítonas terminada em –o, -e, -a, -
em, seguidos ou não de s. 

4. Regra do hiato. 
 



 

 

Coluna 2  
(   ) Atrás. 
(   )Último. 
(   ) Irá. 

(   ) Três. 
(   )Também. 
(   ) Está . 
(   ) Conteúdo. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
A)1-2-3-4-1-2-2. 
B)3-1-2-3-4-3-2. 
C)1-2-2-1-1-4-1. 
D)3-3-1-1-4-3-4. 
E)3-2-3-1-3-3-4. 
 
Gabarito: E 
Comentário: Atrás/Irá/Também/Está  – oxítonas (coluna 1 opção 3) 
Último – proparoxítona 
Três – monossílabo 
Conteúdo – hiato 
 
QUESTÃO 14 – Quais das palavras listadas na Coluna 2 da questão anterior continuam a 
existir na Língua Portuguesa sem o acento gráfico? 
A) Atrás – Três – está. 
B) Último – irá – está. 
C) Irá – também – conteúdo. 
D) Três- está – conteúdo. 
E) Último – também – conteúdo. 

 
Gabarito: B 
Comentário: Último (numeral) /último (verbo ultimar) 
Irá (verbo ir) / Ira (substantivo) 
Está (verbo estar) /Esta (pronome demonstrativo) 

 
QUESTÃO 15 – Considere as seguintes assertivas relativamente a propostas de alteração em 
situações textuais: 

I. A substituição de ‗ milhares‘ (l.05) por muitas. 
II. Inserção de vírgulas antes e após o termo ‗ na verdade‘ (l.11) 
III. A expressão ‗poços sem fundo‘ (linhas 27 – 28) poderia ser substituída por ‗poços 

artesianos‘. 
Quais das propostas NÃO provoca alteração de sentido ou necessidade de ajustes nas 
frases em que se inserem? 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 

 
Gabarito: B 
Comentário: A locução adverbial ―na verdade‖ pode estar entre vírgulas sem que haja 
alteração. 
 
Texto  
 
QUESTÃO 16 – Qual das seguintes propostas de substituição vocabular pode ser realizada 
sem causar qualquer incorreção ao texto? 



 

 

A) virtual (l.05) por irreal. 
B) pessoa (l.05) por ser. 
C) sequer (l.06) por ao menos. 
D) habitar (l.07) por residir. 
E) sequencial (l.16) por circunspecto. 
 
Gabarito: C 
Comentário: O trecho: Essa mesma pessoa poderá ser levada a qualquer parte do mundo, ou 
mesmo a uma viagem pelo sistema solar, sem SEQUER (AO MENOS) sair de casa. O 
advérbio SEQUER tem sentido de AO MENOS, PELO MENOS a depende do contexto. Não 
causaria nenhum tipo de problema à estrutura do texto e a sua compreensão. 
 
QUESTÃO 17 – Em relação aos vocábulos impensávele recarregada, ambos retirados do 
texto, analise as seguintes assertivas: 
I. Ambos são formados pelo acréscimo de um prefixo e um sufixo radical. 
II. A flexão no plural de ambos os vocábulos se faz da mesma forma. 
III. Pensamento e carregamento são, respectivamente, cognatos de impensável e recarregada. 
 
Quais são as corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas I e III. 
 
Gabarito: E 
Comentário: Impensável apresenta o prefixo IM e o sufixo ÁVEL; recarregada apresenta o 
prefixo RE e o sufixo ADA. Além disso, são termos cognatos de pensamento e carregamento, 
pois são vocábulos que possuem raiz comum. 
 
QUESTÃO 18 – Sobre o uso de vírgulas na linha 02, afirma-se que:4 
I. Justificam-se pela mesma regra. 
II. A segunda vírgula poderia ser suprimida, visto que seu uso é facultativo. 
III. A inserção de uma virgula imediatamente após o vocábulo tecnologianão implica alteração 
de sentido à frase. 
 
Quais estão INCORRETAS? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
Gabarito: D 
Comentário: O trecho em análise é: Neste exato momento, em algum lugar do planeta, a 
tecnologia que mudará o mundo está nas mãos de alguém. 
A segunda vírgula isola um adjunto adverbial de lugar que está deslocado, sua presença é 
obrigatória. 
A inserção da vírgula após ―tecnologia‖ alteraria o sentido do texto, pois passaria de uma 
estrutura restritiva para uma explicativa. 
 
QUESTÃO 19 – A expressão `demande´ (l.16), sem causar alteração de sentido ao texto, pode 
ser substituída por 



 

 

A) precise de 
B) precisaria de 
C) prescinde de 
D) prescindiria de 
E) precisará de 
 
Gabarito: A 
Comentário: ―Demande‖ é um verbo que está no presente do subjuntivo, sua substituição só 
seria possível por ―precise de‖ para respeitar mesmo tempo e modo. 
 
QUESTÃO 20 – Avalie as propostas de reescrita do seguinte trecho retirado do texto. 
Qualquer pessoa poderá inventar mundos que não existem, e trazê-los na velocidade da luz 
para habitar o mesmo espaço e tempo em que ela se encontra. 
I. Qualquer pessoa poderá inventar mundos que não existem, e trazer eles na velocidade da 
luz para habitá-lo ao mesmo espaço e tempo em que ela se encontra. 
II. Mundos que não existem poderão ser inventados por qualquer pessoa, que os trará na 
velocidade da luz para habitar o mesmo espaço e tempo em que ela se encontra. 
III. Ser trazido por eles para habitar o mesmo espaço e tempo em que ela se encontra, 
qualquer pessoa deverá inventar mundos nos quais não existem nem velocidade nem luz. 
 
Quais das propostas estão gramaticalmente corretas e mantêm o mesmo sentido que o 
fragmento original tem? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
Gabarito: B 
Comentário: A reescrita só seria possível na segunda construção. A primeira possibilidade 
apresenta um erro com o uso de pronome pessoal reto (ELE), deveria ser usado o pronome 
oblíquo átono (LOS). 
A terceira possibilidade de escrita é incoerente, pois o referente de ELES logo no começo não 
é encontrado, perde-se completamente o sentido da estrutura. 
 
QUESTÃO 21 – Em relação a determinados vocábulos do texto e às relações gramaticais e de 
sentido que estabelecem no texto, analise as seguintes assertivas: 
I. Aliás (l.09) – tem a função de amplificar a ideia expressa. 
II. além de (l.18) – liga enunciados que constituem argumentos para uma mesma conclusão. 
III. Porque (l.22) – introduz um enunciado de valor conclusivo em relação aos que o 
antecedem. 
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III 
E) I, II e III. 
 
Gabarito: C 
Comentário: A primeira assertiva está correta, levando em consideração a ideia de que 
ADIÇÃO também possa ser entendida como AMPLIFICAÇÃO, no sentido de acrescentar, 
aumentar, adicionar informação. A segunda assertiva é confusa, mas pode ser entendida 



 

 

assim: ALÉM DE é uma expressão que estabelece relação de adição de informações, ela está 
ligando as orações de ―utilizar‖ e ―agregar‖ que são coordenadas. A concussão pode ser 
entendida como a ideia que fecha o parágrafo. Mas é questionável! 
 
QUESTÃO 22 – Considere as seguintes propostas de alteração no texto, desconsiderando-se, 
nestes casos, a necessidade de uso de maiúsculas ou minúsculas: 
I. Supressão do adjetivo rápido (l.01). 
II. Troca do ponto final da linha 03, imediatamente antes de E, por um ponto-e-vírgula. 
III. Supressão de até mesmo (l.12) 
 
Quais das propostas NÃO alteram o sentido original nem provocam alteração na estrutura? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
Gabarito: B 
Comentário: Questão passível de anulação! A primeira assertiva indica que o termo ―rápido‖ é 
um adjetivo, mas se trata de um advérbio. A segunda assertiva está correta, pois a substituição 
do ponto tornaria o período mais longo, mas não alteraria o sentido. A terceira assertiva 
causaria alteração de sentido, uma vez que ―até mesmo‖ tem ideia de inclusão. Por eliminação, 
responde-se a B, mas existem problemas com a questão. 
 
QUESTÃO 23 – Analise as assertivas que seguem: 
I. Caso o termo o futuro (l.10) fosse transformado em forma pronominal em relação ao verbo 
vislumbrar, a reescrita do fragmento seria vislumbrá-lo. 
II. A forma pronominal la (l.12) em vende-la refere-se à Amazon. 
III. Se na linha 19 fosse suprimido o advérbio não, estariam criadas as condições para o uso do 
pronome enclítico. 
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
Gabarito: A 
Comentário: A forma pronominal LA em vendê-la retoma ―tecnologia‖. E a supressão do 
advérbio cria condições para a próclise e não para a ênclise. 
 
QUESTÃO 24 – Em relação a certos vocábulos utilizados no texto, afirma-se que: 
I. Na linha01, nunca poderia ser substituído por jamais sem provocar alteração do sentido. 
II. certamente (l.03), visando à manutenção do sentido, seria adequadamente substituído por 
de modo indubitável. 
III. sem fios (l.14) poderia ser adequada e corretamente substituído por inafiançável. 
 
Quais estão INCORRETAS? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 



 

 

 
Gabarito: C 
Comentário: O termo inafiançável significa aquilo que não tem fiança, e não aquilo que não 
tem fio, que está sem fio 
 
QUESTÃO 25 – Assinale a alternativa INCORRETA relativamente a determinados vocábulos 
do texto. 
A) `mudando´ tem mais letras que fonemas. 
B) Em `tecnologia´, o encontro consonantal `cn´, na pronúncia, tende a constituir duas sílabas 
pela intercalação de uma vogal. 
C) `pessoa´ apresenta um dígrafo. 
D) Em `existe´, a letra x representa o fonema /z/. 
E) Em `impensável´ ocorrem dois encontros consonantais.  
 
Gabarito: E 
Comentário: No termo IMPENSÁVEL ocorrem dois dígrafos vocálicos: IM e EM. 
 
QUESTÃO 26 – Assinale a alternativa em que o termo destacado nas frases retiradas do texto 
exerce função sintática diferente dos demais. 
A) quem udará o mundo (l.02-03). 
B) Essa mesma pessoa poderá ser levada a qualquer parte do mundo (l.05) 
C) Qualquer pessoa poderá inventar mundos (l.06-07) 
D) esta tecnologia permitirá um aumento considerável da qualidade de vida (l.17-18). 
E) que não a detiverem em suas mãos. (l.19-20) 
 
Gabarito: C 
Comentário: Todos os termos exercem função de sujeito nas estruturas em que aparecem. 
Apenas na letra C o termo tem função de objeto direto, pois é complemento do verbo 
INVERTAR. 
 
QUESTÃO 27 – Levando em conta as informações que a precedem, analise as assertivas a 
seguir sobre a frase `Não é nova, mas pode ser muito inovadora e revolucionária´ (l.23-24): 
I. Pode-se inferir, a partir da expressão `não é nova´, que ela já existia. 
II. É possível dizer que, mesmo não sendo nova, é inovadora e revolucionária. 
III. Apesar de ser inovadora e revolucionária, não é nova. 
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
Gabarito: D 
Comentário: A assertiva III está incorreta, pois INOVADORA E REVOLUCIONÁRIA fazem 
parte da ideia central. Quando colocadas com a locução APESAR DE deixam de ser ideia 
central e passam a ser ideia secundária. O que é um erro. 
 
QUESTÃO 28 – A expressão `esta tecnologia´ (l.17) é retomada no parágrafo pelos seguintes 
mecanismos: 
I. Pronome oblíquo a, nas linhas 18 e 19. 
II. Pronome pessoal reto ela (l.22). 



 

 

III. Pronomes possessivos sua (l.21) e seu (l.23), que indicam a posse em relação aos termos 
que acompanham. 
IV. Pela reiteração lexical na linha 20. 
V. Pela elipse do sujeito da forma verbal utilizar (l.18). 
 
Quais estão corretos? 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas III, IV e V. 
C) Apenas I, II, III e IV 
D) Apenas II, III, IV e V 
E) I, II, III, IV e V. 
 
Gabarito: C 
Comentário: Em todas as estruturas mencionadas, ―esta tecnologia‖ é retomada pelo uso de 
diversos termos. Apenas na V afirmação ocorre um erro, pois o sujeito da forma verbal ―utilizar‖ 
é o QUEM. 
 
QUESTÃO 29 – Ao se analisar a frase ―Aliás, com esta tecnologia poderosa, não existe o hoje 
e o agora. Qualquer ser humano irá para frente ou para trás, poderá olhar um fato histórico, 
invadir planetas ou vislumbrar o futuro centenas de anos à frente‖, analise as seguintes 
assertivas: 
 
I. A tecnologia é tão poderosa que o tempo não é empecilho para que se conheçam os fatos 
presentes, passados e futuros. 
II. O homem é o senhor do tempo, apesar da tecnologia e do poder que ela tem sobre os fatos. 
III. Prever o futuro e reviver o passado são ações que a tecnologia permite que o homem 
execute. 
 
Quais estão INCORRETAS? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
Gabarito: B 
Comentário: Questão passível de recurso. A informação mais óbvia está na segunda 
assertiva, a mesma que apresenta o erro. As duas outras informações podem ser encontradas 
no texto, de modo parafraseado. Entretanto, a possibilidade de recurso é em decorrência de 
afirmações pontuais que podem não ser vistas explicitamente no texto, mas derivares de 
interpretações da banca. 
 
QUESTÃO 30 – Sobre os vocábulos expansível, fácil, considerável, artificial, multiplicável e 
acessível(último parágrafo do texto), afirma-se que: 
I. Todos são flexionados da mesma forma quando no plural. 
II. Apenas um assume forma diferente dos demais quando flexionado no plural. 
III. Todos devem ser acentuados em sua forma plural. 
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 



 

 

E) Apenas II e III. 
 
Gabarito: B 
Comentário: As palavras apresentadas não apresentam a mesma construção de plural, como 
se vê em FÁCEIS e ARTIFICIAIS, por exemplo. Da mesma forma é possível notar que não são 
todas acentuadas na sua forma no plural. 

 
Específicas 
 
 

INFORMÁTICA 
TEXTO 
A questão 01 baseia-se nas figuras 1(a) e 1(b), do sistema operacional Windows 7 
professional. A Figura 1(a) mostra o menu do botão ―Iniciar‖. A Figura 1(b) exibe uma janela 
desse sistema operacional, ativada a partir da Figura 1(a), na qual se inseriu, intencionalmente, 
no local apontado pela seta n°6, um retângulo, de modo ocultar os detalhes existentes nesse 
local. 
(IMAGEM) 
QUESTÃO 01 - No sistema operacional Windows 7 professional, para que se fosse mostrada a 
janela da figura 1(b), bastou, antes na figura 1(a), dar um clique, com o botão esquerdo do 
mouse sobre o item de menu apontado pela seta n°:  
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
E) 5. 

 
Gabarito: C e D 
Comentário: Questão capciosa, uma vez que é possível chegar a mesma janela da Figura 1(b) 
tanto pela janela Computador como pela janela Documentos do Windows Explorer, pois a 
janela Computador é uma especificidade do gerenciador de arquivos do Windows. 
A maior probabilidade de gabarito provisório é para a alternativa D, pois na barra de status 
aparece a descrição computador, mas como já apontado é possível chegar a essa condição 
pelos dois caminhos iniciais. 
 
A questão 02 baseia-se na figura 2, que mostra a janela principal do Microsoft (MS) word 2007, 
acima da qual se ampliou e destacou alguns ícones, para facilitar a sua resolução. Nessa 
figura, a seta n° 1 aponta para o texto que se encontra selecionado. 
(IMAGEM)  
QUESTÃO 02 -  na janela principal da MS word 2007, mostrada na figura 2, serão 
pressionados, apenas uma vez sequencialmente, os ícones apontados pelas setas n° 2,3,4,5,6 
e 7. Ao final dessas ações, pode-se afirmar que o texto apontado pela seta n° 1 estará em:  
I – Itálico.  
II – Negrito. 
III- Sublinhado. 
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I 
B) Apenas II 
C) Apenas III  
D) Apenas I e III 



 

 

E) I, II e III. 
 
Gabarito: D 
Comentário: Primeiramente foi limpado a formatação do texto selecionado, logo desabilitou-se 
o Itálico e o Negrito. Em seguida foi aplicado, Sublinhado, Itálico e Negrito e após salvar desfez 
a última operação que fora aplicar o Negrito, assim o texto selecionado ficou apenas com as 
propriedades de Itálico e Sublinhado. 

 
A questão 03 baseia-se na figura 3, que mostra a janela principal do BrOffice 3.2 Writer, acima 
da qual se ampliou e destacou alguns ícones da barra de ferramentas, para facilitar a resolução 
da questão. Nessa figura, a seta n ° 1 aponta para o texto que se encontra selecionado.  
(IMAGEM) 
QUESTÃO 03 – Após observar a janela principal do BrOffice 3.2 Writer, pode-se afirmar que:  
I – O texto apontado pela seta de n° 1 encontra-se com a formatação de alinhamento chamada 
―Esquerda‖. 
II – Nesse arquivo, existem modificações que ainda não foram salvas. 
III – Esse editor de texto encontra-se com as funcionalidades editar arquivo, autoverificação 
ortográfica e caracteres não imprimíveis ativas.  
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 
Gabarito: E 
 
Comentário: O BrOffice ao contrário do MS Office (até 2013, pois 2016 há novidades) exibe o 
botão Salvar colorido somente se existem alterações a serem salvas, também é possível 
observar um asterisco (*) na barra de Status que tem a mesma finalidade, logo o documento 
encontra-se em edição. Como é possível notar o texto está com alinhamento de parágrafo à 
esquerda e os caracteres não imprimíveis estão visíveis. Também é possível identificar o nome 
sublinhado em vermelho, o que indica que o corretor está habilitado, bem como, o botão acima 
do Itálico está ativo. 
 
A questão 04 baseia-se nas Figuras 4(a) e 4(b), que mostram a mesma janela principal do 
Microsoft (MS) Excel 2007, com o mesmo conteúdo e a mesma formatação, entretanto em 
sequência, ou seja, inicialmente deve-se observar a Figura 4(a) e, posteriormente, a 4(b). 
(IMAGEM) 
QUESTÃO 04 – Na janela principal do MS Excel 2007, realizou-se sequencialmente, as 
seguintes ações: (1) inseriu-se, na célula corrente, a fórmula apontada pela seta n° 1 (Figura 
4(a)); e (2) arrastou-se a alça de preenchimento até o local apontado pela seta n° 2(Figura 
4(b)), por meio do pressionamento do botão esquerdo do mouse e deslocamento de seu cursor 
até esse local.  
 
Nesse caso, soltando-se o botão esquerdo do mouse, pode-se afirmar que na célula: 
A) ―E5‖ será exibido o valor 6 
B) ―E5‖ conterá a fórmula =$CS= $D$4 
C) ―E6‖ será exibido o valor 30 
D) ―E6‖ conterá a fórmula =$C6 = $D$6 
E) ―E7‖ será exibido o valor 2 

 



 

 

Gabarito: B 
Comentário: Após a realização dos procedimentos os resultados e fórmulas obtidos são 
ilustrados abaixo. Uma vez usada a alça de preenchimento para célula contendo fórmula 
devemos encontrar as fórmulas resultantes em cada célula. Identificações de Colunas e Linhas 
precedidas de $ não podem ter ser valor alterado. 
 
A questão 05 baseia-se nas Figuras 5(a) e 5(b), que mostram a mesma janela principal do 
Microsoft (MS) Excel 2007, com o mesmo documento, entretanto em sequência, ou seja, 
inicialmente trabalhou-se na figura 5(a), sobre a qual se executou ações, cujo resultado é 
mostrado na figura 5(b). As células dessa planilha estão com o formato ―geral‖ e alinhamento 
de texto horizontal e vertical do tipo ―Centro‖ 
(IMAGEM)  
A figura 5(b), do MS Excel 2007, mostra o resultado obtido após terem sido somadas as 
quantidades 1 e 2, de cada item da tabela. Por exemplo, somou-se, para o item ―Lápis‖, as 
suas quantidades 1 e 2 que são respectivamente, ―50‖ e ―30‖, resultando no valor de ―80‖, 
apontado pela seta n°3 (Figura 5(b)). Para que se fossem mostradas tais somas na coluna 
apontada pela seta n°4(Figura5(b)), bastou antes, na Figura 5(a), selecionar o intervalo de 
células: 
I –  E3:E5 e pressionar, uma vez, o ícone apontado pela seta n°1. 
II – E2:E5 e pressionar, uma vez, o ícone apontado pela seta n°2. 
III- C2:E5 e pressionar, uma vez o ícone apontado pela seta n° 1. 
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 
Gabarito: B 
Comentário: O botão indicado pela seta nº 2 é a opção preencher que replica o conteúdo da 
célula superior para as demais abaixo selecionadas tal qual a ação de usar a Alça de 
Preenchimento, como o conteúdo é uma fórmula (soma) é com ela (devidamente adaptada, se 
possível) que as demais células serão preenchidas. 
 
QUESTÃO 06-  Segundo a Lei n° 12.527/2011, a informação em poder dos órgãos e entidades 
públicas, dependendo do seu teor e em razão de sua imprescindibilidade á segurança da 
sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como: 
I – Secreta, sendo 15(quinze) anos o prazo máximo de restrição de acesso a  esse tipo de 
informação, a partir da data de sua produção. 
II- Reservado, sendo 10 (dez) anos o prazo máximo de restrição de acesso a esse tipo de 
informação, a partir da data de sua produção. 
III – Confidencial, sendo 5 (cinco) anos o prazo máximo de restrição de acesso a esse tipo de 
informação, a partir da data de sua produção. 
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
Gabarito: A 



 

 

Comentário: A LAI (Lei de acesso à Informação 12.527/2011) é comum de ser encontrada nas 
provas de Arquivologia e Administração Pública, como novidade a banca trouxe no conteúdo 
de informática. Os prazos são 25 anos (prorrogáveis por mais 25) para Ultrassecretos, 15 anos 
para Secretos e 5 anos para reservados, não existe mais a classificação de confidencial (que 
constava na Lei 8.159/91). 
 
A questão 07 Baseia-se nas Figuras 6(a) e 6(b). A Figura 6(a) mostra a janela principal do 
BrOffice 3.2 Calc. A Figura 6(a) mostra alguns ícones da barra de ferramentas ―Formatação‖, 
DA Figura 6(a), que se encontram ocultos na Figura 6(a) devido á redução das dimensões da 
janela desse software. 
Questão 07- Para que a célula do BrOffice 3.2Calc, apontada pela seta n° 2 (Figura 6(a)), 
passe a exibir o seu conteúdo com o formato de moeda e as casas decimais correspondentes, 
ou seja, R$ 300,45, ficando visualmente com o mesmo aspecto da célula apontada pela seta n° 
1 (Figura 6(a)), basta pressionar, uma vez, o ícone de sua barra de ferramentas ―Formatação‖ 
apontado pela seta n°: 
 
A) 3 
B) 4 
C) 3 e, a seguir, dar dois cliques, com o botão do mouse, sobre o ícone apontado pela seta 

n°5. 
D) 3 e, a seguir, dar um clique, com o botão do mouse, sobre o ícone apontado pela seta n°6. 
E) 4 e, seguir, dar um clique, com o botão do mouse, sobre o ícone apontado pela seta n°5. 

 
Gabarito: A 
Comentário: Ao formatar a célula como moeda o padrão é exibir com duas casas decimais, 
mesmo que anteriormente a mesma tenha sido formatada para não exibir casas decimais. 

 
A questão 08 baseia-se nas figuras 7(a), 7(b) e 7(c). A figura 7(a) mostra a janela principal do 
Firefox Quantum, versão 58.0.1 (64-bits), acima da qual se ampliou e destacou alguns ícones, 
para facilitar a resolução da questão. A Figura 7 (b) mostra uma caixa de diálogo desse 
navegador, ativada a partir da Figura 7(a). A figura 7(c) exibe, intencionalmente, apenas parte 
de uma aba do Firefox, ativada a partir da figura 7(b). Nos locais apontados pelas setas n ° 6 e 
7, inseriu-se retângulos para ocultar qualquer detalhe existente nesses locais. 
(IMAGEM) 
QUESTÃO 08 – Um usuário de navegador Firefox resolveu armazenar o link da página 
eletrônica mostrada na Figura 7(a). Para isso, ele deu apenas um clique, com o botão 
esquerdo do mouse, sobre um ícone da Figura 7(a) e, ao surgir a caixa de diálogo mostrada na 
Figura 7(b), salvou o link desejado, cujo resultado pode ser observado na Figura 7 (c).  
 
Nesse caso, pode-se afirmar que o ícone da Figura 7(a), pressionado por esse usuário, foi o 
apontado pela seta n°: 
A)1. 
B)2. 
C)3. 
D)4 
E)5. 
 
Gabarito: A 
Comentário: Questão aborda a nova funcionalidade do Mozilla Firefox o Pocket. A Pocket foi 
fundada em 2007 por Nate Weiner com a finalidade de ajudar as pessoas a salvarem artigos, 
vídeos e outros itens interessantes extraídos da Internet para serem curtidos depois. Uma vez 
salva no Pocket, a lista de conteúdo fica visível em qualquer dispositivo — de telefone, tablet 



 

 

ou computador. O conteúdo pode ser visualizado enquanto você aguarda na fila, no sofá, 
durante o trajeto do trabalho ou viajando, — mesmo offline. 
O serviço líder mundial do tipo ―salvar para curtir depois‖ tem hoje mais de 22 milhões de 
usuários cadastrados e está integrado a mais de 1.500 aplicativos, incluindo o Flipboard, 
Twitter e Zite. Está disponível nos principais dispositivos e plataformas, incluindo iPad, iPhone, 
Android, Mac, Kindle Fire, Kobo, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera e Windows. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Questão 09. Supondo que P, Q e R são sentenças proposicionais simples presentes na 
fórmula  
(P˄~Q→~R) e que representam: 
P = Dois é par 
Q = Três é par 
R = Seis é par 
 
A) Se dois é par e três não é par então seis não é par, tem valor-lógico verdadeiro. 
B) Se dois é par e três não é par então seis não é par, tem valor-lógico falso. 
C) Dois é par, mas se três não é par então seis não é par, tem valor-lógico verdadeiro. 
D) Dois é par, mas se três não é par então seis não é par, tem valor-lógico falso. 
E) Se dois é par ou três não é par então seis não é par, tem valor-lógico verdadeiro. 
 
Gabarito: B 
Comentário: Pᴧ~Q→~R 
Se dois é par e três não é par então seis não é par; tem valor logico Falso 
VᴧV→F = F 
 
Questão 10. Supondo a verdade da sentença aberta: Alguns investigados são advogados, 
mas nem todos os investigados têm domicílio conhecido.  
 
Podemos deduzir a verdade da alternativa: 
A) Todos investigados são advogados e têm domicílio conhecido. 
B) Todos investigados são advogados e não têm domicílio conhecido. 
C) Alguns investigados são advogados e têm domicílio conhecido. 
D) Alguns investigados são advogados e alguns investigados têm domicílio conhecido. 
E) Alguns investigados são advogados e alguns investigados não têm domicílio conhecido. 
 
Gabarito: E 
Comentário: Alguns investigados são advogados, mas nem todos os investigados têm 
domicilio conhecido = alguns investigados são advogados e alguns investigados não têm 
domicilio conhecido. 
 
Questão 11. Negar a sentença: A ocorrência policial foi fotografada e documentada, é 
equivalente à sentença da alternativa: 
A) A ocorrência policial não foi fotografada e não foi documentada. 
B) A ocorrência policial não foi fotografada, mas foi documentada. 
C) A ocorrência policial não foi fotografada ou não foi documentada. 
D) Nego que a ocorrência policial foi fotografada ou documentada. 
E) A ocorrência policial foi fotografada ou documentada. 
 
Gabarito: C 
Comentário: Negação de ―a ocorrência policial foi fotografada e documentada‖ é ―a ocorrência 
policial não foi fotografada ou não foi documentada‖ 
 



 

 

Questão 12.A partir das seguintes associações: 
Figa para 6.971 
Bege para 2.575 
Faca para 6.131 
 
A associação para Chaga está na alternativa: 
A) 36.141 
B) 38.171 
C) 38.242 
D) 68.141 
E) 83.171 
 
Gabarito: B 
Comentário: Figa = 6.971 
Bege = 2.575 
Faca = 6.131 
Chaga = 38.171 
 
Questão 13. O diagrama abaixo representa no universo dos adolescentes os indivíduos que 
possuem carteira nacional de habilitação, ensino médio completo e passaporte. 
Diagrama (figura) 
 
A alternativa que representa os indivíduos correspondentes às regiões sombreadas é: 
A) Os adolescentes que possuem carteira nacional de habilitação, ensino médio completo e 
passaporte. 
B) Os adolescentes que possuem carteira nacional de habilitação, ensino médio completo ou 
passaporte. 
C) Os adolescentes que possuem carteira nacional de habilitação e ensino médio completo, 
mas não possuem passaporte. 
D) Os adolescentes que possuem somente carteira nacional de habilitação ou somente ensino 
médio completo ou somente passaporte. 
E) Os adolescentes que possuem somente carteira nacional de habilitação ou somente ensino 
médio completo, mas não possuem passaporte. 
 
Gabarito: D 
Comentário: Conjunto dos adolescentes que possuem somente CNH, ou somente passaporte 
ou somente ensino medico completo. 
 
Questão 14. A progressão aritmética em que o quadragésimo segundo termo é 173 e o 
octogésimo quarto termo é 299 tem primeiro termo e razão respectivamente: 
A) 142 e 1. 
B) 101 e 2. 
C) 50 e 3. 
D) 224 e -1. 
E) 286 e -1. 
 
Gabarito: C 
Comentário: A42 = 173 
A84 = 299 
A1 = 50 
R = 3 
 



 

 

Questão 15. Considerando um alfabeto com 26 letras distintas e 9 algarismos distintos, 
quantas placas podem ser construídas com a sequência de duas letras seguidas de 3 
algarismos, sendo que as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas, como, por exemplo, 
Ai234, Bb677 ou GG123? 
A) 492.804. 
B) 676.000. 
C) 1.336.608. 
D) 1.971.216. 
E) 2.704.000. 
 
Gabarito: D 
Comentário: Letra (maiúscula ou minúscula) E letra (maiúscula ou minúscula) E número E 
número E número 
52x52x9x9x9 = 1.971.216 placas 
 
Questão 16. Supondo que, em um determinado município, os inspetores de polícia devem 
realizar atos de investigação, efetuar prisões e realizar diligências e supondo que Mário ou 
Pedro realizou atos de investigação. Mas que se Pedro realizou ato de investigação então 
Cláudio não efetuou prisão, entretanto Cláudio e Antônio efetuaram prisões, concluímos que: 
A) Mário e Pedro realizaram atos de investigação e Cláudio efetuou prisão. 
B) Mário realizou atos de investigação e Pedro não realizou ato de investigação. 
C) Antônio realizou prisão e Pedro realizou ato de investigação. 
D) Antônio e Pedro realizaram atos de investigação. 
E) Mário e Pedro não realizaram atos de investigação. 
 
Gabarito: B 
Comentário:  
Mi v Pi 
Pi → ~Cp 
Cp ᴧ Ap 
Com isso: Claudio efetuou prisão, Antônio efetuou prisão, Pedro não realizou atos de 
investigação e Mario realizou atos de investigação. 
 

LEGISLAÇÃO ESTATUTÁRIA E INSTITUCIONAL 
QUESTÃO 17 - Levando em consideração a Lei Complementar Estadual nº 10.098/1994 - 
Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do 
Sul, assinale a alternativa correta. 
 
A) Será concedida, ao servidor, licença para tratamento de saúde, a pedido ou ex-officio, 
precedida de inspeção médica realizada pelo órgão de perícia oficial do Estado, sediada na 
Capital ou no interior, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 
B) Durante o processo de readaptação do servidor, se o resultado da inspeção médica concluir 
pela incapacidade para o serviço público, será determinada a colocação em disponibilidade do 
readaptando. 
C) O servidor gozará, anualmente, 60 dias de férias. 
D) Após a nomeação, a posse do servidor no cargo deverá ocorrer com a formalização da 
assinatura do termo no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias. 
E) O servidor acidentando em serviço será licenciado com remuneração parcial até seu total 
restabelecimento.  
 
Gabarito: A 
Comentário: (A) Correto art. 130 
(B) Errado – ele será APOSENTADO – art.  40 



 

 

(C) Errado 30 dias de férias – art. 67 
(D) Errado – prazo de 15 + 15 dias 
(E) Errado – Será integral - art. 135 
 
QUESTÃO 18 - Analise as assertivas abaixo relativas à organização básica da Polícia Cívil do 
Estado do Rio Grande do Sul, prevista na Lei Estadual nº 10.994/1997. 
I. São princípios da Polícia Civil: a hierarquia, a disciplina e a plena prontidão para servir e 
proteger. 
II. São órgãos de direção superior da Polícia Cívil: o Chefe de Polícia, o Subchefe de Polícia, o 
Conselho Superior de Polícia e o Conselho de Administração superior. 
III. O Comissário de Polícia poderá responder pelo expediente administrativo de Delegacia de 
Polícia de 1ª categoria, sendo vedada a prática de atos privativos de Delegado de Polícia.  
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
Gabarito: B 
Comentário: I –Errado – unidade de procedimento 
II – Errado são órgãos colegiados e não direção superior – art. 9º 
III –Correto - art. 22, §1º 
 
QUESTÃO 19 - Analise as seguintes transgressões disciplinares previstas na Lei Estadual nº 
7.366/1980, Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul: 
I. Receber, exigir ou solicitar propinas, ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer 
espécie e sob qualquer pretexto, em razão da função ou cargo. 
II. Manter relações de amizade ou exibir-se  em público, habitualmente, com pessoas de má 
reputação, exceto em razão do serviço. 
III. Emitir conceitos desfavoráveis a superiores hierárquicos ou às autoridades constituídas do 
País ou das nações que mantenham relações diplomáticas com o Brasil, ou criticá-los com o 
intuito de ofender-lhes a dignidade e reputação. 
IV. Deixar de tratar superiores hierárquicos , pares, subordinados, advogados, partes, 
testemunhas, servidores da Justiça e o povo em geral com a deferência e urbanidade devidas.  
V. Utilizar-se do anonimato ou apresentar parte, qjueixa, ou representação infundada, 
maliciosamente, contra superior hierárquico ou colega. 
 
Quais são de natureza grave, nos termos da referida Lei? 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e V. 
C) Apenas I, III e IV. 
D) Apenas I, III e V. 
E) Apenas III, IV e V. 
 
Gabarito: B 
Comentário: I –GRAVE – art. 81, XL 
II –LEVE – art. 81, VII 
III –– art. 81, XXX 
IV –MÉDIA- art. 81, XXII 
V – GRAVE- art. 81, XXV 
As transgressões graves são só I, III e V. 



 

 

 
 
QUESTÃO 20 - Sobre a pena disciplinar de suspensão, prevista na Lei Estadual nº 7.366/1980 
- Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) Não poderá exceder a (90) dias. 
B) Acarretará a perda dos direitos e da remuneração decorrentes do exercício do cargo. 
C) Nos casos de falta disciplinar leve, será aplicada de (1) a (10) dias. 
D) É permitida sua conversão em multa. 
E) Não constará dos assentamentos funcionais do servidor público. 
 
Gabarito: E 
Comentário: (A) Correto – art. 89 
(B) Correto - art. 89. 
(C) Correto – art. 89, III 
(D) Correto  – art. 89, parágrafo único 
(E) Errado – Nesse caso, será constado! 
 
QUESTÃO 21 - Em relação à competência para a aplicação das penas disciplinares previstas 
na Lei Estadual nº 7.366/1980 - Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio 
Grande do Sul, analise as seguintes assertivas: 
I. Os titulares de Delegacias de Polícia poderão aplicar as penas de advertência, repreensão e 
suspensão, em relação a seus subordinados, sendo que a de suspensão não poderá exceder a 
30 (trinta) dias. 
II. O Corregedor-Geral de Polícia, poderá aplicar as penas de advertência, repreensão e 
suspensão em relação aos servidores submetidos à investigação pela Corregedoria-Geral de 
Polícia. 
III. O Chefe de Polícia poderá aplicar as penas de advertência, repreensão, remoção por 
conveniência da disciplina, suspensão e demissão, em relação a todos os servidores da Polícia 
Civil. 
 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
Gabarito: C 
Comentário: I – correto  – art. 94, VII 
II – correto. – art. 94 
III –Errado – Demissão, não! – art. 94, 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 22 - Segundo notícia veiculada na GaúchaZH, datada de 14/12/2017, dez 
municípios gaúchos respondem por 42% do Produto Interno Bruto (PIB) total do Rio Grande do 
Sul. Dentre as cidades abaixo, qual apresenta o maior PIB per capita (produto interno bruto, 
dividido pela quantidade de habitantes) do Estado em 2015? 
A) Porto Alegre 
B) Gravataí 
C) Triunfo 
D) Novo Hamburgo 



 

 

E) Passo Fundo 
 
Gabarito: C 
Comentário: O município com maior PIB per capita no Estado em 2015 continua sendo 
Triunfo, devido às atividades do Polo Petroquímico. Na sequência, destacam-se os Municípios 
de Pinhal da Serra e Aratiba, ambos pela atividade de geração de energia. Depois, vêm Muitos 
Capões (produção de soja e milho), Tupandi (fabricação de móveis), Pinhal Grande (geração 
de energia), André da Rocha (silvicultura e soja), Roque Gonzales (geração de energia), Santa 
Margarida do Sul (soja) e Capão do Cipó (soja). 
 
QUESTÃO 23 - Publicado no portal de notícias G1, emm 06/04/2017, conforme revela ONG 
mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal, o Brasil foi o país com 
maior número de cidades entre as 50 mais violentas do mundo em 2016. Das 50 cidades da 
lista, 19 estão no Brasil, oito no México, sete na Venezuela, quatro nos Estados Unidos, quatro 
na Colômbia, três na África do Sul, duas em Honduras, uma em El Salvador, uma na 
Guatemala e uma na Jamaica. Na décima posição do ranking, com 69,56 homicídios por 100 
mil habitantes, qual cidade brasileira foi considerada a mais violenta do país para a ONG? 
A) Recife 
B) São Paulo 
C) Rio de Janeiro 
D) Natal 
E) Manaus 
 
Gabarito: D 
Comentário: Na décima posição no ranking, Natal é a cidade mais violenta do país, com 69,56 
homicídios por 100 mil habitantes. O município é seguido por Belém* e Aracaju. 
 
QUESTÃO 24 - Conforme notícia do Jornal Correio do Povo, veiculada em 24/11/2017, com 
base em pesquisa divulgada pelo IBGE, o Rio Grande do Sul tem 11,2 milhões residentes em 
2016, o que representa um aumento de 1,5% em relação a 2012. A Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua ainda trouxe outros dados referentes à população idosa, perfil 
de cor ou raça, condição de domicílio da população e lares gaúchos com acesso à internet. 
Com base nessa notícia, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Em relação à idade, o levantamento indicou um acréscimo considerável na população idosa 
(com mais de 60 anos), que passou de 1,7 milhão para mais de 2 milhões, representando 
crescimento de 15% entre 2012 e 2016. Por outro lado, houve redução na população jovem, 
especialmente na faixa etária entre 5 e 19 anos. 
B) O acesso à internet foi outro ponto pequisado pelo IBGE. No Rio Grande do Sul, 67% dos 
lares não têm internet, sendo que o maior acesso é pelo telefone celular. 
C) A pesquisa também analisou o perfil de cor ou raça, de acordo com a autodeclarração. 
Nesse aspecto, a população gaúcha é predominantemente branca (81,5%), enquanto parda 
seria de 13% e preta, de 5,2%. 
D) No estado do RS, a aior parte da população (36,9%) é responsável pelo seu domicílio. Nas 
demais categorias, 31,4% são filhos ou enteados que moram com os pais; 23,5% moram com 
companheiros; e 8,2% declararam outra classificação. 
E) Entre os bens, 96,3% dos lares possuem pelo menos um telefone celular e 54,4% 
computadores.  
 
Gabarito: B 
Comentário: O acesso à internet foi outro ponto pesquisado pelo IBGE. No Rio Grande do Sul, 
67% dos lares gaúchos têm internet, sendo que o maior acesso é pelo telefone celular (62%), 
seguida pelo microcomputador (46,9%) e no tablet (14%). 



 

 

 
TEXTO 
QUESTÃO 25. 
Analise abaixo as afirmações sobre a vida de Paixão Côrtes:  
I. Paixão Côrtes participou ativamente do grupo que fundou, o ―35 Centro de Tradições 

Gaúchas‖, compondo a primeira diretoria como Patrão de Honra.  
II. Seu trabalho foi reconhecido no âmbito Estadual e Nacional. Do governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, recebeu a Medalha Negrinho do Pastoreio como reconhecimento por 
serviços prestados à cultura e a Medalha Assis Brasil em destaque por seu trabalho em prol 
da agropecuária. Nacionalmente, foi distinguido pelo então presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso com a Comenda da Ordem ao Mérito Cultural por serviços 
prestados à cultura brasileira.  

III. Paixão Côrtes serviu como modelo para o escultor Antônio Caringi, quando posou com suas 
roupas campeiras e laço para o artista esculpir a estátua O Laçador, obra escultural 
eternizada em bronze que foi erguida em praça pública à entrada de Porto Alegre, sendo 
deslocada, em 2007, para o Sítio do Laçador.  

IV. O folclorista Paixão Côrtes também recebeu homenagem da sua cidade natal, Sant‘Ana 
do Livramento, com uma obra estatutária de Sérgio Coirolo, colocada na entrada da cidade, 
saudando o visitante da fronteira. 

 
Quais estão corretas?   
A) Apenas III.  
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III.  
D) Apenas I, III e IV. 
E) I, II, III, IV.  

 
Gabarito: E 

 
QUESTÃO 26. Analise a sentença abaixo:  
(Texto)  
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  
A) Gairdner de Saúde Global – segundo – 2005. 
B) Gairdner de Saúde Global – segundo – 1985. 
C) Gairdner de Saúde Global – primeiro –1985. 
D) Nobel de Medicina – primeiro – 2005.  
E) Nobel de Medicina – segundo – 2005. 

 
Gabarito: C 

 
DIREITO PENAL 
QUESTÃO 27. Em relação à teoria geral da norma penal, assinale a alternativa correta.  
 
A)  Dentre os princípios gerais do Direito Penal, pode-se citar o princípio da exclusiva 
proteção de bens jurídicos e o princípio da intervenção mínima.  
B) Os princípios só podem ser explícitos, ou seja, positivados no ordenamento jurídico.  
C) O princípio da igualdade (ou da isonomia) não está previsto de maneira expressa na 
CF/1988.  
D) O princípio da presunção de inocência (ou da não culpa) expresso na CF/1988 no artigo 
5º, inciso LVII, determina que ―ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória‖. Destarte, não é aceitável a decretação (excepcional) de uma 
prisão temporária ou preventiva sobre alguém sobre o qual pairam indícios suficientes de 
autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado.  



 

 

E) O princípio da ofensividade ou lesividade (nullumcrimensineiniuria) não exige que fato 
praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.  
 
Gabarito: A 
Comentário: A) CORRRETA: entre os princípios gerais do direito penal estão a exclusiva 
proteção dos bens jurídicos (ou seja, o direito penal não serve para proibir condutas que não 
ofendam valores relevantes para o direito) e da intervenção mínima (segundo o qual o direito 
penal somente será utilizado quando os demais ramos do direito não tiverem efetividade). 
B) INCORRETA: o direito penal tem diversos princípios implícitos, como o caso dos princípios 
analisados na alternativa anterior. 
C) INCORRETA: A igualdade ou isonomia não só está expressamente prevista na CF como é 
repetida duas vezes no caput do art. 5º. 
D) INCORRETA: de acordo com a jurisprudência as prisões processuais, desde que aplicadas 
de maneira excepcional, são permitidas pelo princípio constitucional de inocência. Ele só torna 
necessário que elas sejam utilizadas como exceção. 
E) INCORRETA: A assertiva mudou a lógica, o princípio EXIGE a lesão ou perigo. 
 
QUESTÃO 28. A regra geral em direito é a aplicação da lei vigente à época dos fatos (tempus 
regitactum).  
Considerando o conceito e o alcance da lei penal no tempo, assinale a alternativa 
INCORRETA.   
A) Exceção à regra geral é a extratividade, ou seja, a possibilidade de aplicação de uma lei 
a fatos ocorridos fora do êmbito de sua vigência. O fenômeno de extratividade, no campo 
penal, realiza-se em dois ângulos: retroatividade e ultratividade.  
B) A ultratividade é a aplicação da norma penal benéfica a fato criminoso acontecido antes 
do período da sua vigência.  
C) O Código Penal Brasileiro, no artigo 2º, faz referência somente à retroatividade, pelo fato 
de estar analisando à retroatividade, pelo fato de estar analisando a aplicação da lei penal sob 
o ponto de vista da data do fato. Desta maneira, ou se aplica o princípio-regra (tempus 
regitactum), se for o mais benéfico, ou se aplica a lei penal posterior, se for a mais benigna 
(retroatividade).  
D) Para a definição da lei penal mais favorável, deve-se ter em vista, como marco inicial, a 
data do cometimento da infração penal, e, como marco final, a extinção da punibilidade pelo 
cumprimento da pena ou outra causa qualquer. De toda sorte, durante a investigação policial, 
processo ou execução da pena, toda e qualquer lei penal favorável, desde que possível a sua 
aplicação, deve ser utilizada em favor do réu.  
E) A abolição do delito (abolitio criminis) é uma fenômeno que ocorre quando uma lei 
posterior deixa de considerar crime determinado fato. Essa hipótese gera a extinção da 
punibilidade.  
 
Gabarito: A 
Comentário: A ultratividade consiste na aplicação da lei penal já revogada aos fatos ocorridos 
durante sua vigência. A afirmativa refere-se ao conceito de retroatividade. 
 
QUESTÃO 29. Em relação à falsificação de documento particular e à falsidade ideológica, 
assinale a alternativa correta.  
A) Reza o Código Penal que a falsificação do documento particular consiste em falsificar, no 
todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.  
B) Fotocópias sem autenticação, documentos impressos sem assinatura ou documentos 
anônimos podem ser considerados documentos particulares para efeito do crime de falsificação 
de documento particular.  
C) O objeto material da falsidade ideológica é tão somente o documento público.  



 

 

D) Reza o Código Penal que se o agente é funcionário público e comete o crime de falsidade 
ideológica, prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de 
registro civil, a pena será aplicada em quádruplo.  
E) O momento consumativo da falsidade ideológica se dá com a efetiva concretização de 
prejuízo material para o Estado ou para o particular.   
 
Gabarito: A 
Comentário: A) CORRETA: Esse é o teor do art. 298 do Código Penal. 
B) INCORRETA: Esses documentos que não permitem validar a veracidade do documento não 
caracterizam os delitos de falsidades, pois sob eles não há fé pública. 
C) INCORRETA: Esse crime prevê tanto documento público quanto privado, trazendo penas 
diferentes.  
D) INCORRETA: O erro está no aumento, que será de um sexto de acordo com o parágrafo 
único do art. 299 do Cp. 
E) INCORRETA: A efetiva concretização do prejuízo é desnecessária, bastando a omissão 
com um dos fins específicos citados no art. 299 do CP. 

 
QUESTÃO 30. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar...  
Considerando a citada lei especial, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) Segundo leitura estrita da lei em análise, configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial.  
B) Embora haja decisões isoladas admitindo a aplicação da Lei Maria da Penha a favor de 
homens, pode-se dizer que a incidência da citada lei está condicionada à presença de 3 (três) 
pressupostos não alternativos, quais sejam: sujeito passivo mulher; prática de violência física, 
psicológica, sexual, patrimonial ou moral; violência dolos praticada no âmbito da unidade 
doméstica, no âmbito da família, ou em qualquer relação íntima de afeto.  
C) Para a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é necessário 
que a violência seja perpetrada por pessoas de sexo diverso.  
D) Confirmando a discricionariedade dispensada ao trabalho investigatório da autoridade 
policial, prevê a Lei Maria da Penha que a autoridade policial deve colher todas as provas que 
servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias.  
E) As relações pessoais enunciadas na Lei em comento independem de orientação sexual.  
 
Gabarito: A 
Comentário: Essa a mais tormentosa das questões de penal e a única que pode ser passível 
de recurso. Afirmamos no vídeo que a assertiva INCORRETA seria a D, pois parece ser 
incongruente ao falar de discricionariedade dispensada e do dever da autoridade realizar 
algumas diligências. A questão, contudo, permite dúvidas, pois pela interpretação desse 
assertiva ela também pode querer dizer que a discricionariedade é dispensada no sentido de 
não se aplicar ao delegado, que seria obrigado a realizar a prova. Nesse sentido estaríamos 
diante de uma alternativa correta. A alternativa B que está com uma redação que também traz 
dúvidas parece estar correta de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, veja-se 
o informativo 524 do STJ, pelo qual a 5ª turma decidiu: DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL REFERENTE A SUPOSTO 
CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR NORA CONTRA SUA SOGRA. É do juizado especial 
criminal — e não do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher — a competência 
para processar e julgar ação penal referente a suposto crime de ameaça (art. 147 do CP) 
praticado por nora contra sua sogra na hipótese em que não estejam presentes os requisitos 
cumulativos de relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. 
Isso porque, para a incidência da Lei 11.340/2006, exige-se a presença concomitante desses 
requisitos. De fato, se assim não fosse, qualquer delito que envolvesse relação entre parentes 



 

 

poderia dar ensejo à aplicação da referida lei. Nesse contexto, deve ser conferida interpretação 
restritiva ao conceito de violência doméstica e familiar, para que se não inviabilize a aplicação 
da norma. HC 175.816-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2013. Contudo, 
pelo teor literal da Lei 11.340, poderia estar INCORRETA a alternativa A, tendo em vista que 
ela se refere à leitura estrita da lei e não traz o dispositivo na totalidade, pois omitiu a 
expressão ―baseada no gênero‖, que consta do art. 5º da citada Lei. Pelo âmbito legalista 
dessa banca, provavelmente é a assertiva A que será considerada incorreta pela falta desse 
trecho. 
 
QUESTÃO 31. A Lei nº 11.343/2206 é a atual Lei sobre drogas. Tendo por base os ditames do 
citado diploma, assinale a alternativa correta.  
A) Referido diploma legal institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.  
B) O porte e o cultivo para consumo próprio não configuram crime. 
C) O sujeito ativo do delito previsto no Artigo 33, caput, da lei em comento pode ser qualquer 
pessoa. Trata-se de crime comum. No entanto, a coautoria e a participação não são possíveis 
nas condutas descritas no tipo penal. 
D) Denomina como objeto material dos crimes nela previstos a seguinte expressão: 
―substancia entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica‖.  
E) No momento em que o agente realiza a conduta típica, se dá a consumação do tráfico de 
drogas. Todas as condutas previstas no artigo 33 da lei em estudo constituem crimes 
permanentes.  
 
Gabarito: A 
Comentário: A) CORRETA: Esse é o teor do art. 1º da Lei 11.343 de 2006. 
B) INCORRETA: Essas condutas caracterizam sim um crime (segundo o STF), previsto no art. 
28 da Lei de Drogas. 
C) INCORRETA: Justamente por ser crime comum é plenamente possível tanto a coautoria 
quanto a participação. 
D) INCORRETA: A nova Lei de Drogas substituiu o termo entorpecente (espécie) pelo gênero 
(droga). 
E) INCORRETA: Há diversas condutas previstas no citado artigo que são instantâneas como 
entregar, por exemplo.  
 
QUESTÃO 32. Dos crimes contra a pessoa, destacam-se aqueles que eliminam a vida 
humana...  
Considerando os crimes contra a vida, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) A vida é tratada nesse tópico tanto na forma intra (biológica) quanto extrauterina, 
protegendo-se, desse modo, o produto da concepção (esperança de homem) e a pessoa 
humana vivente.  
B) O dolo do homicídio pode ser direto (o agente quer o resultado) ou eventual (o agente 
assume o risco de produzi-lo).  
C) A Lei nº 13.104/2015 inseriu o inciso VI no art. 121 do Código Penal: o feminicídio, 
entendido como a morte de mulher em razão da condição do sexo feminino (leia-se, violência 
de gênero quanto ao sexo_.  
D) Infanticídio, segundo dispõe o Diploma Penal Brasileiro, é matar o próprio filho 
independentemente da condição fisiopsicológica do sujeito ativo.  
E) Três são as formas de praticar o induzimento, instigação ou auxilio ao suicídio: nas duas 
primeiras hipóteses (induzimento e instigação), temos a participação moral; já na última 
(auxilio), material.  
 
Gabarito: D 



 

 

Comentário: O crime de infanticídio previsto no art. 123 do Código Penal exige para sua 
caracterização que a mãe esteja em estado puerperal, ou seja, exige uma condição 
fisiopsicológica do sujeito ativo. 
 
PROCESSO PENAL 
QUESTÃO 33. Após realizarem o roubo de malotes de dinheiro de um carro forte na cidade de 
Uruguaiana, os integrantes de um grupo criminoso fortemente armado dirigiram-se, em fuga, 
para a cidade de São Luiz Gonzaga, por ser ali a sua base operacional. Imediatamente iniciada 
a perseguição ao grupo, todos os seus membros foram presos em flagrante, cerca de duas 
horas depois, já no território da cidade de São Borja. De imediato, a autoridade responsável 
pela prisão se dirigiu à Delegacia de Polícia de São Borja, com a finalidade de apresentar os 
presos em flagrante e para a tomada das providencias cabíveis pelo Delegado de Polícia local. 
Diante disso, é correto afirmar que: 
A) Em razão de o Código de Processo Penal fixar o juízo da Comarca de Uruguaiana como o 
competente para a análise do auto de prisão em flagrante, todas as pessoas presas deverão 
ser encaminhadas para aquela Comarca, a fim de que a autoridade de polícia lavre, se assim o 
entender, o respectivo auto.  
B) O Delegado de Polícia, por estar vinculado aos mesmos critérios de competência 
estabelecidos pelo Código de Processo Penal aos Juízes de Direito, deverá se recusar a lavrar 
o auto de prisão em flagrante, pois o juízo competente para o futuro processo criminal é o da 
Comarca de Uruguaiana.  
C) O Delegado de Polícia, por estar vinculado aos mesmos critérios de competência 
estabelecidos pela Constituição federal aos Juízes de Direito, deverá se recusar a lavrar o auto 
de prisão em flagrante, pois o juízo competente para o futuro processo criminal é o da Comarca 
de Uruguaiana.  
D) Os Integrantes do grupo deverão ser apresentados, imediatamente, à autoridade de São 
Borja, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará a remoção dos 
presos.  
E) Os integrantes do grupo deverão ser apresentados, imediatamente, à autoridade de São 
Luiz Gonzaga, por ser ali a base operacional dos criminosos, devendo a autoridade policial, 
depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciar a remoção dos presos.  
 
Gabarito: D 
Comentário: O art. 290 do CPP, prevê que se o réu, sendo perseguido, passar ao território de 
outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, 
apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto 
de flagrante, providenciará para a remoção do preso. 
 
QUESTÃO 34. Ao finalizar a apuração de um crime contra o patrimônio, a autoridade policial 
entendeu por indiciar Fulano de Tal e Beltrano de Tal, em razão da prática, em tese, do crime 
de roubo. Após a distribuição do inquérito policial junto ao Poder Judiciário, o magistrado 
competente abriu vista da investigação criminal ao Ministério Público, que, ao oferecer a 
denúncia, entendeu por também acusar Sicrano de Tal. Em vista disso, assinale a alternativa 
correta. 
A) Em razão dos termos constantes na ação penal pública, o Ministério Público deverá 
requisitar à autoridade policial que indicie Sicrano de Tal, afim de que seja respeitado o 
princípio da congruência entre a acusação e o resultado final da investigação criminal.  
B) Em razão dos termos constantes na ação penal pública, o Ministério Público deverá 
requerer à autoridade judicial que determine ao Delegado de Polícia o indiciamento de Sicrano 
de Tal, a fim de que seja respeitado o princípio da congruência entre a acusação e o resultado 
final da investigação criminal.  



 

 

C) Em razão dos termos constantes na ação penal pública, a autoridade judicial, de ofício, 
poderá determinar o indiciamento de Sicrano de Tal, a fim de que seja respeitado o princípio 
constitucional da igualdade entre ele e os demais acusados.  
D) Em respeito ao princípio constitucional da igualdade, a autoridade policial, assim que 
acusação também contra Sicrano de Tal, deverá, de ofício, rever o indiciamento anteriormente 
realizado, de modo a agregar o nome deste ao rol de pessoas indiciadas naquela investigação.  
E) Ainda que a denúncia seja oferecida contra Fulano de Tal, Beltrano de Tal e Sicrano de 
Tal, o Ministério Público e o Poder Judiciário não poderão determinar o indiciamento de pessoa 
não constante nesse ato, por ser ele privativo de Delegado de Polícia. 
 
Gabarito: E 
Comentário: De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o indiciamento é ato 
exclusivo do Delegado de Polícia, não podendo ser determinado pela autoridade judiciária ou 
pelo Ministério Público. Veja-se: ―HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME 
CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. REQUISIÇÃO DE INDICIAMENTO PELO MAGISTRADO 
APÓS O RECEBIMENTO DENÚNCIA. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA 
ACUSATÓRIO IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INTELIGÊNCIA DA LEI 
12.830/2013. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE 
CONSTANTE NA SÚMULA 691. ORDEM CONCEDIDA. 1. Sendo o ato de indiciamento de 
atribuição exclusiva da autoridade policial, não existe fundamento jurídico que autorize 
o magistrado, após receber a denúncia, requisitar ao Delegado de Polícia 
o indiciamento de determinada pessoa. A rigor, requisição dessa natureza é incompatível 
com o sistema acusatório, que impõe a separação orgânica das funções concernentes à 
persecução penal, de modo a impedir que o juiz adote qualquer postura inerente à função 
investigatória. Doutrina. Lei 12.830/2013. 2. Ordem concedida‖ (STF, 2ª T., HC 115.015, Min. 
Teori Zavascki, j. 27.2013) 

 
Questão 35 – Durante investigação criminal que envolvia uma organização criminosa, houve a 
necessidade de ser decretado o seu sigilo, sob a justificativa de garantir a celeridade das 
diligências investigatórias. Diante disso, é correto afirmar que: 
A) O sigilo somente poderá ser decretado por ordem da autoridade policial presidente 
daquela investigação criminal, em consonância com regra similar presente no Código de 
Processo Penal. 
B) A justificativa apresentada pela autoridade policial não encontra amparo na legislação 
brasileira, em razão de o Código de Processo Penal somente fazer referência ao sigilo para 
permitir a elucidação do fato ou por exigência do interesse da sociedade. 
C) O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para 
garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias. 
D) O sigilo da investigação poderá ser decretado pelo Ministério público com atribuição 
para o caso em concreto, em razão de esse sujeito da persecução penal possuir, dentre suas 
funções constitucionais, o dever de exercício do controle externo da atividade policial. 
E) Decretado o sigilo da investigação criminal, atingirá terceiros alheios a ela, bem como a 
figura do defensor do investigado, permitindo-lhe o acesso somente após a expedição do 
relatório final por parte da autoridade policial, mas antes de sua remessa ao Poder Judiciário. 
 
Gabarito: B 
Comentário: o inquérito policial vem estabelecido no Código de Processo Penal do artigo 4 ao 
23. O sigilo somente é mencionado no art. 20, estabelecendo que a autoridade assegurará no 
inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. 
 
Questão 36 – A autoridade policial está presidindo investigação envolvendo o crime de tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, tendo, em razão dos elementos colhidos até o 
momento, representado pela prisão preventiva de Beltrano de Tal. Em razão do acolhimento 



 

 

dos argumentos apresentados pela autoridade policial, o juiz de Direito determinou a prisão 
preventiva daquela pessoa, ordenando a expedição do mandado de prisão e demais 
formalidades administrativas. Dois dias depois do deferimento judicial do pedido de prisão 
preventiva, a autoridade policial estava em um restaurante de sua cidade, quando nele 
ingressou Beltrano de Tal. Ao avistá-lo, ciente de que não estava com o mandado de prisão 
consigo, a autoridade policial deverá, à luz da legislação processual penal. 
A) Realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que, em sendo a infração penal 
classificada como inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, 
em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. 
B) Entrar imediatamente em contato com a autoridade judicial, a fim de que seja expedida 
nova via do mandado de prisão, sob pena de realizar uma prisão ilegal, passível de 
relaxamento pelo Poder Judiciário. 
C) Realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que, em sendo a infração penal 
classificada como inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, 
em tal caso, será, em até 05 (cinco) dias, apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. 
D) Representar novamente pela prisão preventiva de Beltrano de Tal, em razão da 
impossibilidade de extração de cópias do mandado de prisão anteriormente expedido. 
E) Realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que, em sendo a infração penal 
classificada como inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, 
em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. 
 
Gabarito: A 
Comentário: Conforme dispõe o art. 5º, XLIII da CF - a lei considerará como crime 
inafiançável, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Deste modo na situação fática se 
enquadra o previsto no art. 287 do CPP – Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do 
mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz 
que tiver expedido o mandado. 
 
Questão 37 – A equipe de agentes policiais civis da Delegacia de Polícia da cidade de Pelotas, 
ao retornar de uma operação voltada ao combate ao crime de abigeato, observou que, em 
plena via pública, uma pessoa saiu correndo após avistar a viatura policial em que aquela 
equipe se encontrava. Desconfiada da conduta dessa pessoa, a equipe de agentes policiais 
realizou a abordagem, solicitando sua identificação. Ao identifica-la, constatou-se que essa 
pessoa era foragida do Estado do Amazonas, tendo contra si, um mandado de prisão pela 
prática do crime de tráfico internacional de drogas, devidamente registrado no Conselho 
Nacional de Justiça, expedido pelo juízo da Comarca de Manaus. Obtida cópia do mandado de 
prisão, é correto afirmar que, seguindo o Código de Processo Penal: 
A) Os agentes policiais civis poderão efetuar a prisão determinada no mandado de prisão 
registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz 
que o expediu. 
B) Para poder ser efetuada a prisão determinada no mandado de prisão, os agentes 
policiais civis deverão informar a localização da pessoa foragida à autoridade policial 
hierarquicamente superior a eles, a fim de que esta se dirija até o local e formalize a prisão. 
C) Os agentes policiais civis não poderão efetuar a prisão determinada no mandado de 
prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que a competência para sua 
concretização pertence aos agentes da Polícia Federal. 
D) Para poder ser efetuada a prisão determinada no mandado de prisão, os agentes 
policiais civis deverão informar a localização da pessoa foragida ao Delegado de Polícia 
Federal, a fim de que este se dirija até o local e formalize a prisão. 
E) Assim como na prisão em flagrante, qualquer pessoa do povo poderá efetuar a prisão 
determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça. 
 
Gabarito: A 



 

 

Comentário: O art. 289-A, parágrafo 1º do CPP, diz que qualquer agente policial poderá 
efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de 
Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. 

 
Questão 38 – Por meio do Decreto n° 8.766/2016, o Brasil promulgou Convenção 
Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, firmada pela República 
Federativa do Brasil em 10 de junho de 1994. Considerando os termos da Convenção 
promulgada, é correto afirmar que: 
A) Diferentemente do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto internacional dos 
Direitos Civis e Políticos, igualmente ratificados pelo Brasil, a audiência de custódia deverá ser 
realizada somente pela autoridade judiciária competente, não havendo previsão de 
apresentação da pessoa privada em sua liberdade a outra autoridade também com poderes 
judiciais. 
B) Seguindo a lógica já constante no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 
igualmente ratificado pelo Brasil, a audiência de custódia poderá ser realizada pela autoridade 
judiciária competente ou outra autoridade também com poderes judiciais. 
C) O juízo competente para o processo e julgamento dos atos constitutivos do delito do 
desaparecimento forçado de pessoas será sempre a Justiça comum estadual ou a justiça 
militar estadual, a depender do fato de o agente policial ser civil ou militar. 
D) O juízo competente para o processo e julgamento dos atos constitutivos do delito do 
desaparecimento forçado de pessoas será sempre a Justiça comum federal ou a justiça militar 
federal, a depender do fato de o agente policial ser civil ou militar. 
E) O prazo para a apresentação da pessoa privada em sua liberdade para a realização da 
audiência de custódia é de até 72 (setenta e duas) horas contadas da distribuição do auto de 
prisão em flagrante junto ao Poder Judiciário. 
 
Gabarito: A 
Comentário: Diferente da Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê no art. 7.5, 
que ―Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um 
juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser 
julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o 
processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu 
comparecimento em juízo‖, o Decreto nº 8.766/2016 prevê, em seu art. XI, que ―Toda pessoa 
privada de liberdade deve ser mantida em lugares de detenção oficialmente reconhecidos e 
apresentada, sem demora e de acordo com a legislação interna respectiva, à autoridade 
judiciária competente‖, não permitindo portanto, a substituição da autoridade judiciária ou outra 
autorizada por lei a exercer funções judiciais. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
Questão 39 - Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
assinale a alternativa que não representa um remédio constitucional. 

A) Direito de petição. 
B) Mandado de injunção. 
C) Ação popular. 
D) Principio da dignidade da pessoa humana. 
E) Direito à certidão. 

 
Gabarito: D 
Comentário: A alternativa D é a correta, pois o Principio da diginidade da pessoa humana é a 
único que não caracteriza um remédio constitucional, sendo que o direito de petição e o direito 
de certidão são remédios de natureza administrativa. 
 



 

 

Questão 40 – Assinale a alternativa que corresponde à competência exclusiva do Congresso 
Nacional. 

A) Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou 
suspender qualquer uma dessas medidas. 
B) Dispor sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações 
de crédito, dívida pública e emissão de curso forçado. 
C) Concessão de anistia. 
D) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: a) 
Magistrados nos casos estabelecidos na Constituição; b) Ministros do Tribunal de Contas 
da União indicados pelo Presidente da República; c) Governador de Território; d) 
Presidente e diretores do Banco Central; e) Procurador-Geral da República; f) titulares de 
outros cargos que a lei determinar. 
E) Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, 
ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas.  

 
Gabarito: A 
Comentário: as competências exclusivas do Congresso Nacional estão elencadas no art. 49 
da CF, sendo que das alternativas a única competência que se encontra no art. 49 é a letra A , 
conforme art. 49, IV 
 
Questão 41 - Segundo doutrina de Luís Roberto Barroso, no seu livro ―Curso de Direito 
Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo‖, os 
princípios constitucionais gerais são especificações dos princípios fundamentais e, por seu 
menor grau de abstração, prestam-se mais facilmente à tutela direta e imediata das situações 
jurídicas que contemplam. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que NÃO 
representa um desses princípios constitucionais gerais, segundo o citado autor. 

A) Isonomia 
B) Devido processo legal 
C) Segurança jurídica 
D) Princípio republicano. 
E) Princípio da razoabilidade. 

 
Gabarito: D 
Comentário: Essa questão cobrava a classificação doutrinária de Luis Roberto Barroso quanto 
aos princípios constitucionais. 
Para o autor os princípios constitucionais dividem-se em: princípios fundamentais, princípios 
gerais e princípios setoriais. 
Os princípios fundamentais são aqueles elencados nos art. 1o ao 4o da CF. 
Os princípios gerais são desdobramentos dos princípios fundamentais e equivalem as 
garantias constitucionais, a princípios voltados para a tutela de direitos fundamentais, por 
exemplo: princípio da legalidade, da liberdade, isonomia, dentre outros. 
Assim, a única alternativa que contempla um princípio que não é considerado como princípio 
geral é a alternativa D, pois contempla um princípio fundamental. 
 
Questão 42 – NÃO se constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: 

A) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

B) Prevalência dos direitos humanos. 
C) Garantir o desenvolvimento nacional. 
D) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
E) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

 
Gabarito: B 



 

 

Comentário: os objetivos da República Federativa do Brasil estão elencados no art. 3o da CF, 
a única alternativa que não contempla um objetivo é a letra B, pois a prevalência dos direitos 
humanos é um princípio que rege a RFB nas suas relações internacionais (art. 4, II da CF) 
 
Questão 43 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios, exceto: 

A) Defesa do consumidor. 
B) Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação. 

C) Autodeterminação dos povos. 
D) Soberania Nacional. 
E) Função social da propriedade. 

 
Gabarito: C 
Comentário: os princípios da ordem econômica estão elencados no art. 170 da CF, sendo que 
a única alternativa que não se refere a esses princípios é a letra C, pois autodeterminação dos 
povos é um princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações 
internacionais (art. 4, III) 
Veja os princípios gerais da ordem econômica: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 

I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação;                               (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração no País.                                (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 6, de 1995) 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
Questão 44 – De acordo com o que preceitua o art. 37, ―caput‖ da Constituição Federal de 
1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a princípios. A partir dos princípios 
enumerados no artigo supramencionado, é correto afirmar que: 

A) Ainda que sua existência autônoma seja questionada por alguns autores, pode-se 
entender que, pelo princípio da eficiência, a Administração Pública deve atender não só 
à lei, mas à própria moral comum, aos bons costumes, às regras de boa administração, 
aos princípios de justiça e equidade, à ideia comum de honestidade. 

B) Segundo Di Pietro, o princípio da publicidade pode permitir duas interpretações, uma 
vez que tanto deve ser observado em relação aos administrados (relacionado com a 
finalidade pública) como a própria Administração Pública (atos e provimentos 
administrativos não são imputáveis aos funcionários que os praticam). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1


 

 

C) Tanto o modo de atuação do agente público quanto o modo de organizar, estruturar e 
disciplinar a Administração Pública, a fim de alcançar os melhores resultados, são 
aspectos a serem considerados na definição do princípio da eficiência. 

D) O princípio da impessoalidade significa que a Administração Pública, em toda a sua 
atividade, está atrelada aos mandamentos legais, deles não se podendo afastar. A 
Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. 

E) Pelo princípio da legalidade, é exigida a ampla divulgação dos atos praticados pela 
Administração Pública direta e indireta, ressalvadas as hipóteses legais do sigilo. 

 
Gabarito: C 
Comentário: a) Errado, a alternativa narrou um conceito, que embora com alguns erros, 
refere-se ao princípio da moralidade (e não o da eficiência). 
b) Errado, a alternativa faz referência ao princípio da impessoalidade. 
c) Certo, essa é uma das vertentes do princípio da eficiência. 
d) Errado, a alternativa faz menção ao princípio da legalidade, e não ao da impessoalidade. 
e) Errado, a assertiva refere-se, na verdade, ao princípio da publicidade, e não ao da 
legalidade. 
 
 
Questão 45 – Na lei nº 8.666/1993, pode ser encontrada a seguinte definição: 

A) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

B) A compra caracteriza-se pela aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma 
só vez, não sendo permitido o fornecimento parcelado.   

C) Não há impeditivo a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação, de participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. 

D) Uma das hipóteses em que é dispensável a licitação ocorre quando não houver a 
participação de interessados na licitação anterior e esta, justificadamente, não puder a 
ser repetida sem prejuízo para a Administração, autorizando-se para tanto, alteração 
das condições preestabelecidas. 

E) É facultativa a submissão das minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios, ou ajustes, a exame e aprovação prévios, pela 
assessoria jurídica da Administração.  

 
Gabarito: A 



 

 

Comentário: a) Correta, conforme rege o art. 3º da Lei 8.666/93: Art. 3o  A licitação destina-se 
a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
b) Errado, conforme trata o art. 6º, inciso III, da Lei 8.666/93: Compra – toda aquisição 
remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 
c) Errado, o art. 9º da Lei 8.666/93 estabelece que: Art. 9o  Não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a 
eles necessários: (…) III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 
d) Errado, o art. 24 da Lei 8.666/93, que trata da licitação dispensável, diz que: V – quando não 
acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 
e) Errado, tal apresentação não é facultativa, mas sim obrigatória, conforme rege o art. 38 da 
Lei 8.666/93: Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria 
jurídica da Administração. 
 
 
Questão 46 – Conforme o que preceitua a Lei nº 8.666/1993 a respeito dos contratos 
administrativos, assinale a alternativa correta. 

A) Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, 
em nenhuma circunstância, poderá haver cláusula que declare competente foro diverso 
do da sede da Administração, para diminuir qualquer questão contratual. 

B) É conferida à Administração a prerrogativa de fiscalizar a execução dos contratos. 
C) É admissível a prorrogação de contratos de prestação de serviços de natureza contínua, 

dispensadas, as prorrogações de prazo, justificativa ou autorização pela autoridade 
competente para celebrar o contrato.  

D) Em casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, em qualquer 
hipótese é dispensável o ―termo de contrato‖.  

E) A referida Lei veda a admissão de subcontratação de partes de obra, serviço ou 
fornecimento, por parte da Administração. 

 
Gabarito: B 
Comentário: a) Errado, vez que tal possibilidade encontra-se prevista no art. 55 da Lei 
8.666/93: § 2o  Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou 
jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente 
cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei. 



 

 

b) Certo, conforme trata a Lei 8.666/93 em seu art. 58 que diz: Art. 58.  O regime jurídico dos 
contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a 
prerrogativa de: III – fiscalizar-lhes a execução. 
c) Errado, conforme trata o art. 57 da Lei 8.666/93: § 2o  Toda prorrogação de prazo deverá ser 
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato. 
d) Errado, não é em todo caso, conforme narrado na questão. Lei 8.666/93, art. 62, § 4o  É 
dispensável o ―termo de contrato‖ e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata 
e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência 
técnica. 
e) Errado, de acordo com o art. 72 da Lei 8.666/93: Art. 72. O contratado, na execução do 
contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes 
da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. 
 
Questão 47 – Sobre Direito Administrativo, analise as assertivas abaixo e assinale F, se falsas, 
ou V, se verdadeiras. 
(   ) o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
(   ) a competência para a prática do ato administrativo decorre de previsão legal, contudo, 
admite-se a delegação e avocação nos casos em que não haja exclusividade por força de lei. 
(   ) a atividade estatal de polícia judiciária permite à Administração pública agir de maneira 
repressiva, a fim de impedir que o comportamento individual cause prejuízos à coletividade. 
(   ) a sindicância é processo sumário de elucidações de irregularidade no serviço público, 
praticadas por servidores. 
(   ) o processo administrativo pode ser caracterizado como formal quanto à documentação de 
todo o seu desenvolvimento e informal por não estar sujeito a normas rígidas, por um menor 
formalismo que o processo judicial. 
 
A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é: 

A) F-F-V-V-F 
B) F-V-F-F-V 
C) V-F-F-V-F 
D) F-V-V-F-F 
E) V-V-V-V-V 

 
Gabarito: A 



 

 

Comentário: I – Verdadeiro, art. 65 da Lei 8.666/93: § 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, 
no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por 
cento) para os seus acréscimos. 
II – Verdadeiro, a competência decorre sempre da lei, sendo admitida a delegação e avocação 
da mesma, quando não se tratar de competência exclusiva. 
III – Verdadeiro,  a polícia judiciária, que tem caráter eminentemente repressivo, permite que a 
Administração Pública atue de maneira a impedir que condutas individuais lesionem o interesse 
da coletividade. 
IV – Verdadeiro, a sindicância é uma das modalidades de PAD, mais simples e célere, utilizada 
em caso de infrações sujeitas à penalidades mais leves. 
V – Verdadeiro, o processo administrativo é menos rígido que um processo judicial, sendo 
regido pela simplicidade das formas e um menor rigor técnico. 
 
 

 
DIREITOS HUMANOS 
Questão 48 – Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra: 

A) A produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. 
B) A promoção de ações para viabilizar o acesso a esporte da população negra. 
C) O fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população 

negra.  
D) A implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra 

brasileira. 
E) A produção de conhecimento exotérico e alternativo em saúde da população negra. 

 
Gabarito: C 
Comentário: O artigo 8 da Lei 12.288 de 2010 trata das diretrizes e determina expressamente 
no item III a necessidade de realização de estudo e pesquisa sobre racismo e saúde da 
população negra. 
 
Questão 49 – As diretrizes Nacionais de respeito à Diversidade relativas aos Profissionais de 
Segurança Pública asseveram que: 

A) Os equipamentos de proteção individual devem contemplar as diferenças de gênero e 
de compleição física.  

B) É assegurado o acesso a exames clínicos e laboratoriais periódicos para a identificação 
dos fatores mais comuns de risco à saúde. 

C) É obrigatória a realização de atividades culturais e esportivas nas Instalações físicas de 
academia de polícia. 

D) É mandatório o combate ao assédio moral e sexual nas Instalações, veiculando 
campanhas internas de educação e garantindo canais para o recebimento e apuração 
das denúncias.  

E) Devem existir espaços e oportunidades nas instituições de segurança pública para 
eventos de integração familiar entre todos os profissionais, com ênfase em atividades 
recreativas e culturais voltadas a crianças, adolescentes e jovens. 

 
Gabarito: E 
Comentário: Na Portaria Interministerial SEDH/MJ o item 12 atende ao comando da questao, 
pois é tratado no tópico da diversidade. 
 
Questão 50 – A declaração Universal dos Direitos Humanos 



 

 

A) prevê, expressamente, o dever da fraternidade no agir uns para com os outros. 
B) Assevera que o acesso a cargos públicos pode ser mitigado em função de condições 

fáticas. 
C) Estabelece que o princípio da fraternidade pode ser limitado em situações de 

calamidade. 
D) É pensada a partir das situações ocorridas no Grande Terror da Revolução Francesa. 
E) Retira de sua construção normativa a desnecessidade de o indivíduo ser responsável 

para com a comunidade na qual se insere. 
 
Gabarito: A 
Comentário: A DUDH trata no artigo 1 sobre a fraternidade. 

  
 
 


