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• Nas questões de 1 a 80, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há
restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

As mudanças e transformações globais nas estruturas
políticas e econômicas no mundo contemporâneo colocam em
relevo as questões de identidade e as lutas pela afirmação e
manutenção das identidades nacionais e étnicas. Mesmo que o
passado que as identidades atuais reconstroem seja, sempre,
apenas imaginado, ele proporciona alguma certeza em um clima
que é de mudança, fluidez e crescente incerteza. As identidades
em conflito estão localizadas no interior de mudanças sociais,
políticas e econômicas, mudanças para as quais elas contribuem.

Tomaz Tadeu da Silva (Org.). Stuart Hall e Kathryn Woodward.

Identidade e diferença — A perspectiva dos estudos

culturais. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 24-5 (com adaptações).

QUESTÃO 1

A argumentação textual se apoia na ideia de que

A as transformações globais decorrem de conflitos de
identidades nacionais e étnicas.

B as lutas pela afirmação e manutenção das estruturas globais
são necessárias.

C as identidades atuais padecem de incerteza porque são apenas
imaginadas. 

D as identidades não são fixas e integram as mudanças sociais
e políticas.

E as lutas pelas transformações sociais são o conflito de
identidades.

QUESTÃO 2

Os itens abaixo apresentam propostas de reescrita para a oração
inicial do texto. Julgue-os quanto à concordância verbal e
nominal.

I A mudança e a transformação global na estrutura política e
econômica no mundo contemporâneo coloca em relevo as
questões de identidade.

II A mudança e a transformação globais nas estruturas políticas
e econômicas no mundo contemporâneo coloca em relevo as
questões de identidade.

III A existência de mudanças e transformações globais nas
estruturas políticas e econômicas no mundo contemporâneo
coloca em relevo as questões de identidade.

IV O fato de as estruturas políticas e econômicas no mundo
contemporâneo passarem por mudanças e transformações
globais coloca em relevo as questões de identidade.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e III.
D II e IV.
E III e IV.

QUESTÃO 3

Preservam-se a correção gramatical do texto e a coerência de sua
argumentação ao se substituir, no início do segundo período, o
conectivo “Mesmo que” por

A Sendo que.
B Ainda que.
C Apesar de.
D Embora.
E Visto que.

Texto para as questões 4 e 5

As mudanças na economia global têm produzido1

uma dispersão das demandas ao redor do mundo. Isso ocorre
não apenas em termos de bens e serviços, mas também de
mercados de trabalho. A migração dos trabalhadores não é,4

obviamente, nova, mas a globalização está estreitamente
associada à aceleração da migração. E a migração produz
identidades plurais, mas também identidades contestadas,7

em um processo que é caracterizado por grandes
desigualdades em termos de desenvolvimento. Nesse
processo, o fator de expulsão dos países pobres é mais forte10

que o fator de atração das sociedades pós-industriais e
tecnologicamente avançadas.

Idem, ibidem, p. 21 (com adaptações).

QUESTÃO 4

Assinale a opção correspondente a relação de causa e efeito que
se depreende da argumentação do texto.

A A migração dos trabalhadores tem como causa a aceleração
dos movimentos de globalização. 

B A formação de identidades plurais provoca mais resistência
dos trabalhadores às mudanças na economia global. 

C A migração gera desigualdade de desenvolvimento e
confronto entre países pobres e ricos. 

D A dispersão das demandas ao redor do mundo acelera a
migração e a constituição de identidades plurais.

E A atração que sociedades tecnologicamente avançadas
exercem sobre os migrantes acarreta a expulsão de
trabalhadores dos países pobres.

QUESTÃO 5

O texto apresentaria erro gramatical caso se procedesse

A à retirada da palavra “uma” (R.2).
B à inserção da preposição de imediatamente antes do

substantivo “serviços” (R.3).
C à inserção da palavra uma logo antes de “aceleração” (R.6).
D à retirada de “que é” (R.8).
E ao deslocamento de “é mais forte” (R.10) para imediatamente

antes de “o fator” (R.11).
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QUESTÃO 6

O que temos em jogo com o poder simbólico é1

a imposição de um modo de apreensão do mundo social
que configura a “naturalização” de uma ordem social
vigente. Podemos nos questionar a serviço de quem está4

o poder. Quem são os excluídos pelo poder? O poder
simbólico é uma forma transformada ou mascarada de
outras formas de poder, notadamente o poder econômico7

e o político; todavia não se trata simplesmente de uma
dominação estritamente consciente, maniqueísta ou
intencional. Ele frequentemente é ignorado e apreendido10

como arbitrário por quem o exerce.
Rogério Haesbaert e Marcelo de Jesus Santa Bárbara. Identidade e

migração em áreas fronteiriças. Internet: <www.uff.br> (com adaptações).

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas
do texto acima.

A Na linha 1, o uso da flexão de singular em “é” deve-se à
concordância com “poder simbólico”.

B Por retomar “mundo social” (R.2), o pronome “que” (R.3)
pode ser substituído por o qual.

C A preposição por, em “pelo poder” (R.5), introduz um
modo, uma circunstância para a exclusão.

D Na linha 8, a forma verbal “trata” está flexionada no
singular para concordar com o sujeito da oração, “uma
dominação”; se este estivesse no plural, dominações, a
forma verbal deveria ser tratam.

E O pronome “o” (R.11) refere-se a “poder simbólico”
(R.5-6).

QUESTÃO 7

Nos itens seguintes, são apresentados fragmentos sucessivos
adaptados do texto Identidade e Migração em Áreas
Fronteiriças, de Rogério Haesbaert e Marcelo de Jesus Santa
Bárbara (Internet: <www.uff.br>). Julgue-os quanto à correção
gramatical.

I Um dos processos sociais contemporâneos que dá
relevância ao estudo da dimensão cultural é aquele que
envolve a dinâmica migratória, cada vez mais destacada
no cenário mundial globalizado.

II O Brasil, visto como um país imune aos dilemas étnicos
e culturais que afetam o mundo nas últimas décadas, e os
brasileiros, às vezes, até enaltecidos como exemplos de
democracia racial, pareciam alheios ao debate sobre o
poder da identidade e os grandes fluxos migratórios deste
final de século.

III Estávamos enganados: não só o mito da democracia racial
a muito vem sendo questionado, como não eramos de
forma alguma, imunes aos grandes fluxos migratórios e as
questões de ordem cultural envolvendo essa dinâmica da
população.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas o item III está certo.
D Apenas os itens I e II estão certos.
E Apenas os itens II e III estão certos.

Texto para as questões de 8 a 10

Acredito que, no século XXI, o sucesso de qualquer1

sociedade dependerá de quatro características: sua geografia e
sua base de recursos; sua capacidade de administrar mudanças
complexas; seu compromisso com os direitos humanos; e seu4

comprometimento com a ciência e a tecnologia. O Brasil pode
vir a exceder em todos esses aspectos. No passado, o calcanhar-
de-aquiles do Brasil se situou naquela terceira esfera, a dos7

direitos humanos. Como os Estados Unidos da América (EUA)
e, na verdade, a maior parte das Américas, o Brasil foi forjado
em um cadinho de conquista colonial e escravidão brutal.10

Esse nascimento violento deixou um legado de enormes
divisões étnicas entre as elites de ascendência europeia,
as comunidades indígenas e as populações de origem africana,13

descendentes de escravos. Da mesma forma que os EUA, o
Brasil ainda não superou essa genealogia cruel.
As desigualdades associadas a raça e etnia configuram um16

abismo — e, claro, propiciaram a geração de conflitos, a
inclinação para o populismo e a instalação ocasional de regimes
autoritários.19

Jeffrey Sachs. In: Veja 40 Anos, set./2008 (com adaptações).

QUESTÃO 8

Assinale a opção incorreta a respeito das relações de coesão no
texto acima.

A A sequência de pronomes possessivos, nas linhas de 2 a 4,
remete à expressão “qualquer sociedade” (R.1-2), que
corresponde ao possuidor, na relação com vários objetos
possuídos.

B A expressão “esses aspectos” (R.6) retoma os aspectos
enumerados como “quatro características” (R.2).

C O termo “naquela terceira esfera” (R.7) remete à ideia de
“compromisso com os direitos humanos” (R.4).

D A expressão “Esse nascimento violento” (R.11) retoma a ideia
que se inicia em “o Brasil” (R.9) e termina em “escravidão
brutal” (R.10).

E O termo “essa genealogia cruel” (R.15) retoma a expressão
“enormes divisões étnicas” (R.11-12).

QUESTÃO 9

Preservam-se a coerência do texto e o atendimento às regras
gramaticais da língua portuguesa ao se inserir sinal indicativo de
crase em 

A “a ciência e a tecnologia” (R.5): à ciência e à tecnologia.
B “a dos direitos” (R.7-8): à dos direitos.
C “as comunidades indígenas e as populações de origem africana”

(R.13): às comunidades e às populações de origem africana.
D “As desigualdades” (R.16): Às desigualdades.
E “a raça” (R.16): à raça.

QUESTÃO 10

Assinale a opção em que a proposta de substituição dos sinais de
pontuação preserva a correção gramatical e a coerência textual,
considerando que, quando necessárias, sejam feitas as devidas
alterações nas letras iniciais maiúsculas ou minúsculas.

A Substituição dos sinais de ponto-e-vírgula logo depois de
“recursos” (R.3), “complexas” (R.4) e “humanos” (R.4) por ponto.

B Substituição do ponto logo após “aspectos” (R.6) por dois-
pontos.

C Substituição da vírgula logo depois de “e” (R.9) por travessão.
D Substituição da vírgula logo após “Américas” (R.9) por

ponto-e-vírgula.
E Substituição do travessão depois de “abismo” (R.17) por

ponto-e-vírgula.
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Texto para as questões de 11 a 13

Crise em países ricos e queda de preços abalam
exportação. O valor de matérias-primas, que lideram vendas
externas, caiu 42% desde julho. A recessão nos países ricos está
provocando queda nas exportações brasileiras e na cotação das
matérias-primas, responsáveis por 65% das vendas do país ao
exterior e por grande parte das reservas acumuladas nos
últimos anos. De julho até a primeira quinzena de novembro, os
preços em dólar das principais matérias-primas recuaram, em
média, 42%. Um estudo mostra que, de janeiro a setembro, os
embarques para o NAFTA caíram 10,2%, em relação ao mesmo
período de 2007. Para a Europa, a queda foi de 5,1%. A situação
só não é mais grave porque as vendas para o MERCOSUL
aumentaram 12,4%, e para a Ásia, 5,7%. A Vale cortará 10% de
sua produção de minério por causa da queda das exportações.
Pelo mesmo motivo, outras empresas, como Suzano e
Votorantim, reduziram sua produção. Nos EUA, megamontadoras
como a General Motors pedem socorro e anunciam o fim de uma
era perdulária.

O Estado de S. Paulo, 23/11/2008, capa (com adaptações).

QUESTÃO 11

Em linhas gerais, o texto aborda aspectos relativos à atual crise
que envolve a economia mundial. A poderosa interdependência
que caracteriza a globalização contemporânea faz que uma crise,
inicialmente localizada, tenda a se disseminar, como ocorre
atualmente. Com relação à origem da atual crise, assinale a opção
correta.

A A incapacidade da União Europeia em compatibilizar os
orçamentos dos países que a integram deu origem à crise
que, rapidamente, atingiu quase todas as economias do
mundo.

B A crise teve origem nos EUA e apresentou, no primeiro
momento, caráter essencialmente financeiro, já que envolvia
instituições especializadas em crédito imobiliário.

C Os denominados países emergentes, entre os quais se situa o
Brasil, foram o ponto de partida da crise ao se confessarem
incapazes de pagar sua monumental dívida externa.

D O pedido de concordata, logo seguido pela decretação da
falência da maior montadora norte-americana — a General
Motors — principiou o processo de crise hoje instalado.

E A crise teve início quando os mercados financeiros mundiais
descobriram, para surpresa geral, o enorme deficit comercial
e orçamentário do mais rico país, os EUA.

QUESTÃO 12

Considerando as informações contidas no texto, é correto afirmar
que as exportações brasileiras para o bloco formado por EUA,
Canadá e México, até setembro de 2008, quando comparadas a
igual período do ano anterior,

A conheceram queda de cerca de 10%.
B mantiveram-se estáveis.
C aumentaram em torno de 10%.
D apresentaram índices iguais ao das exportações para a

Europa.
E superaram as exportações para a América do Sul.

QUESTÃO 13

Considerando a realidade econômica mundial contemporânea e
as informações apresentadas no texto, assinale a opção incorreta.

A Em larga medida, o Brasil está sofrendo os efeitos da crise
porque a maior parte de suas exportações concentra-se em
matérias-primas, cuja cotação está em significativa baixa.

B Entre os produtos exportados pelo Brasil, que dão
considerável sustentação à sua balança comercial e hoje
sofrem os efeitos da recessão mundial, destacam-se, entre
outros, soja, laranja, carne e minérios. 

C Apesar das vicissitudes do momento e do impacto causado
pela crise em setores da economia brasileira, o mercado
financeiro nacional manteve-se estável, o mesmo ocorrendo
com sua moeda em relação ao dólar.

D Um aspecto da atual crise que chama a atenção é que ela
atinge, em primeiro lugar, as economias mais poderosas do
planeta, como os EUA, a União Europeia e o Japão.

E O texto explicita relação direta entre o quadro recessivo
atualmente vivido pelos países economicamente mais
poderosos e a redução de suas importações junto a países
emergentes, como o Brasil.

Texto para as questões 14 e 15

Diante da ameaça de calote do Equador, que se recusou
a pagar 243 milhões de dólares ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o governo
brasileiro decidiu abandonar a retórica da conciliação.
O presidente Lula ordenou que o embaixador brasileiro que serve
em Quito voltasse ao Brasil para consultas. A medida é um passo
para o rompimento das relações diplomáticas com o país
sul-americano. A última vez em que se adotou medida desse tipo
foi em 1999, em retaliação a manobras de tropas colombianas no
norte do Brasil. O BNDES era o financiador de uma obra da
construtora Odebrecht que vem sendo alvo de acusações de
irregularidades pelo governo de Rafael Correa. Em setembro,
Correa anunciou a expulsão da companhia do país. A nova
postura da diplomacia brasileira foi elogiada por ex-chanceleres
que, no entanto, acham que a medida pode ter chegado tarde.

O Globo, 22/11/2008, capa (com adaptações).

QUESTÃO 14

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção
correta com relação ao atual panorama latino-americano.

A O atual governo equatoriano chegou ao poder com apoio
explícito dos EUA, o que causou desconfianças entre os
vizinhos sul-americanos.

B O episódio descrito no texto é o primeiro em que, nos
últimos anos, uma empresa brasileira sofre algum tipo de
constrangimento na região.

C Em geral, a atual diplomacia brasileira tem sido considerada
inflexível ou intolerante com ações extremadas de
nacionalismo de seus vizinhos.

D Ao chamar seu embaixador de volta ao país, o Brasil cortou
relações diplomáticas com o Equador e exigiu receber o
empréstimo concedido. 

E Atualmente, convergência de pontos de vista tende a
aproximar os governos da Venezuela (Hugo Cháves), da
Bolívia (Evo Morales) e do Equador (Rafael Correa).
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QUESTÃO 15

Ao mencionar a crise diplomática entre Brasil e Colômbia, em 1999, o
texto remete a uma situação que envolve o país vizinho há bastante
tempo e que cria tensões na região amazônica. Os graves problemas
com os quais se depara a Colômbia, cujos reflexos se fazem sentir no
Brasil e em outros países sul-americanos, incluem

A o tráfico de mulheres e de crianças.
B o contrabando de minerais radioativos e de fármacos.
C a explosão demográfica e as forças paramilitares.
D as ações da guerrilha e do narcotráfico.
E o contrabando de armas nucleares e convencionais.

QUESTÃO 16

Considerando a figura acima, que apresenta uma janela do Internet
Explorer 6.0 em uso para acesso a uma página web, assinale a opção
correta acerca de conceitos de Internet e intranet.

A No campo , os caracteres
index.shtml indicam que se trata de uma página web segura.

B O texto mostrado na página web pode ser copiado para um
aplicativo de edição de textos, utilizando-se a opção Copiar do
menu , e poderá ser formatado com fonte Arial, tamanho 20.

C A ferramenta  permite editar o texto mostrado na página web
e formatá-lo para carta.

D Ao se clicar a ferramenta , é possível criar palavras chaves
para uma busca posterior.

E Ao se clicar a ferramenta , a página será atualizada.

QUESTÃO 17

Assinale a opção correta com relação a conceitos de Internet.

A A tecnologia WWWD (world wide web duo) substituirá a WWW,
acrescentando realidade virtual e acesso ultrarrápido. 

B HTTPS é um protocolo que permite fazer upload de arquivos, para
serem disponibilizados na Internet. 

C Para se disponibilizar arquivo de dados na Internet, é necessário
comprimir os dados por meio do aplicativo ZIP. 

D O MP3 utiliza uma técnica de compressão de áudio em que a perda
de qualidade do som não é, normalmente, de fácil percepção pelo
ouvido humano.

E Para se transferir um texto anexado a um e-mail, deve-se utilizar
aplicativo PDF.

QUESTÃO 18

A respeito de segurança e proteção de informações na
Internet, assinale a opção incorreta.

A Embora o uso de aplicativo antivírus continue sendo
importante, grande parte da prevenção contra os vírus
depende dos usuários, porque as infecções ocorrem em
função do comportamento do usuário, como abrir
anexo de e-mail, clicar em um link ou fazer download
de arquivo.

B Uma forma de evitar infecções no computador é
manter o antivírus ativado e atualizado e deixar
agendadas varreduras periódicas.

C Uma forma de proteção contra vírus eletrônicos é a
troca periódica de senhas sensíveis.

D Usuários devem atentar para e-mail desconhecido e
evitar propagar correntes com o objetivo de minimizar
infecções por vírus.

E Os vírus surgem cada vez mais rapidamente, mas a
instalação de antivírus é suficiente para eliminá-los,
por meio do reconhecimento da assinatura do vírus.

QUESTÃO 19

Acerca dos conceitos de hardware e software, assinale a
opção correta.

A Para se fazer cópia de segurança, procedimento
fundamental para proteger os dados contra infecção de
vírus, são necessários hardware e software específicos
para backup.

B A expansão da memória ROM, que armazena os
programas em execução temporariamente, permite
aumentar a velocidade de processamento.

C USB (universal serial bus) é um tipo de barramento
usado para conectar facilmente ao computador várias
categorias de dispositivos, como teclados, mouses,
monitores, escâneres, câmeras e outros.

D Multimídia é um software que executa músicas
compactadas com qualidade. 

E A informação Intel core duo indica que o computador
possui dupla memória RAM, o que acelera o
processamento dos dados. 

QUESTÃO 20

Quanto a organização e gerenciamento de arquivos, pastas
e programas, assinale a opção correta.

A No sistema gerenciador de arquivos, a pasta Lixeira

possui a função de armazenar os arquivos excluídos.
B Ao se criar uma pasta com o nome documentos, todos

os arquivos que forem salvos na referida pasta terão a
extensão .doc.

C Os arquivos armazenados na pasta ZIP são
automaticamente criptografados para evitar acesso
indevido. 

D Um procedimento que deve ser adotado
periodicamente pelo usuário para liberar espaço de
disco é a exclusão de arquivos desnecessários usando

a tecla .
E Na instalação dos sistemas operacionais atuais, já são

disponibilizados aplicativos de edição de textos,
planilhas eletrônicas e programas de apresentação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Acerca da prova documental, segundo o Código de Processo
Penal (CPP), assinale a opção correta.

A Se o juiz souber da existência de documento relativo a ponto
relevante da acusação ou da defesa, deve providenciar a sua
juntada aos autos, se possível, desde que haja requerimento
de qualquer uma das partes.

B O exame grafotécnico é prova pericial realizada sobre prova
documental, com vistas à verdade real, atestando-se,
efetivamente, se determinado documento particular é
autêntico ou falsificado.

C As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios
criminosos não podem ser admitidas em juízo, nem mesmo
para defesa de direito pelo respectivo destinatário.

D Um documento em língua estrangeira deverá ser traduzido,
ainda que seja considerado de entendimento amplo pelas
partes. 

E Os documentos originais, anexados a processo findo, quando
não existe motivo relevante que justifique a sua conservação
nos autos, podem, de ofício, ser entregues à parte que os
produziu, ficando traslado nos autos.

QUESTÃO 22

Com relação à reprodução simulada, assinale a opção correta.

A O réu é obrigado a participar da reconstituição do crime.

B A reprodução simulada dos fatos destina-se à formação da
convicção da autoridade judiciária e do representante do
Ministério Público, mas não do defensor.

C A simulação é feita utilizando o réu, a vítima e outras
pessoas convidadas a participar, apresentando-se, em fotos
e esquemas, a versão oferecida pelo acusado e a ofertada
pelo ofendido ou outras testemunhas. 

D A reprodução simulada só pode ser realizada na fase do
inquérito policial.

E Permite-se a reconstituição de um crime sexual violento
usando a vítima e o réu, por exemplo.

QUESTÃO 23

Entre os quesitos apresentados nas opções abaixo, o quesito que
não deve ser formulado em um laudo de exame de corpo de
delito é

A houve intenção de matar?

B há ofensa à integridade corporal ou à saúde?

C qual o instrumento ou o meio que produziu a morte?

D houve perigo de vida?

E a morte foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo,
asfixia ou tortura, ou outro meio insidioso ou cruel?

QUESTÃO 24

Acerca de laudo pericial, assinale a opção incorreta.

A Laudo pericial é a conclusão a que chegam os peritos,

exposta na forma escrita, devidamente fundamentada,

constando todas as observações pertinentes ao que foi

verificado e contendo as respostas aos quesitos.

B Entre os elementos do laudo do exame de corpo de delito

estão o preâmbulo e o histórico.

C Permite-se aos peritos optar por descrições sucintas e

resumidas ao retratarem uma inspeção, e as partes não

podem questionar o conteúdo do laudo, solicitando ao juiz

que determine aos peritos a sua complementação. 

D A discussão é a parte do laudo em que se realiza a análise

minuciosa dos dados encontrados, esclarecendo hipóteses e

divergências, trajeto de instrumentos, entre outros, muitas

vezes com auxílio de citações bibliográficas. É nesse

momento que se deve esclarecer dúvidas a respeito dos

termos técnicos e das siglas utilizadas no laudo.

E Não devem ser deixados quesitos sem resposta, mesmo que

o resultado seja indeterminado ou sem elementos para

configurar a resposta.

QUESTÃO 25

Com relação às armas de fogo, assinale a opção incorreta.

A Cabe ao governo federal, por meio do Ministério do

Exército, estabelecer as normas para o uso das armas de fogo

em todo o território nacional. 

B Essencialmente, as armas de fogo são constituídas da culatra,

dos dispositivos de disparos e extração e do cano, que possui

uma extremidade ligada aos dispositivos anteriores, chamada

de “boca de carga”, e outra extremidade livre, chamada

“boca de fogo”.

C Há dois sistemas de medida para referir o calibre de uma

arma. Um deles é o europeu, que se vale de uma escala em

milímetros, e o outro é o anglo-americano, que se vale de

frações de polegada, em centésimos ou em milésimos.

D Quanto à alma do cano, podem ter a face interna do cano lisa

ou provida de raias. 

E O diâmetro da boca das armas de fogo, quando medido entre

dois cheios opostos, é chamado de calibre nominal.
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QUESTÃO 26

Com relação à balística, sobretudo quanto à distância e aos

efeitos do tiro, assinale a opção correta.

A A balística interior estuda o percurso do projétil da boca de

fogo até o alvo e fornece elementos para classificar os tiros

quanto à distância em encostado, à queima-roupa e à

distância.

B A ferida de entrada, no tiro à distância, caracteriza-se por um

orifício de bordas denteadas que apresenta aspecto de cratera

de mina, chamada de câmara de mina de Hoffmann.

C Tiro à curta distância é aquele desferido contra alvo situado

dentro dos limites da região espacial varrida pelos gases e

resíduos de combustão da pólvora expelidos pelo cano da

arma, portanto dentro da distância máxima em que tais

estigmas de efeitos secundários são, tecnicamente,

pesquisáveis no plano desse alvo.

D As características da ferida de saída de projétil de arma de

fogo dependem da distância do tiro.

E No tiro à distância, tatuagem e esfumaçamento são

observados na pele e formam um halo conhecido como sinal

de Werkgaertner.

QUESTÃO 27

Em uma arma de fogo, a raiação do cano serve para gerar

movimento de rotação ao projétil, tornando seu deslocamento,

através das camadas do ar, mais regular e estável. Quando o

projétil roda da esquerda para a direita em torno de seu eixo

longitudinal, as raias são chamadas de

A soft nose.

B soft point.

C sinistrógiras.

D destrógiras.

E hollow point.

QUESTÃO 28

Considerando a classificação das armas de fogo, é exemplo de

arma curta

A espingarda.

B carabina.

C fuzil.

D mosquetão.

E pistola de repetição.

QUESTÃO 29

A respeito da classificação dos locais de crime, assinale a opção

correta.

A O local onde ocorreu um suicídio não será tratado como

local de crime, pois suicídio não é crime.

B Local inidôneo ou violado é aquele que foi alterado

integralmente antes de se efetuar o levantamento pericial. Se

a alteração se deu de forma parcial, o local do crime será

considerado idôneo.

C Os locais de crime são classificados, quanto à situação, em

preservados e não preservados.

D Locais relacionados são aqueles que apresentam pontos de

contato, já que se referem a uma mesma ocorrência ilícita.

Por exemplo, o crime de homicídio foi praticado em um

local, mas o cadáver foi deixado em outro.

E O ambiente imediato constitui as adjacências, os arredores

do local onde ocorreu o fato.

QUESTÃO 30

Com relação ao levantamento do local do crime e ao seu

isolamento, assinale a opção incorreta.

A Para o efeito de exame do local onde foi praticada a infração,

a autoridade providenciará imediatamente para que não se

altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que

poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou

esquemas elucidativos.

B O Código Penal (CP) comina pena a quem altera, sem

licença da autoridade competente, o aspecto de local

especialmente protegido por lei.

C No exame do local, a perícia visa à constatação material do

evento, ao exame dos meios empregados para a perpetração

do crime, à coleta das provas que permitem a interpretação

das evidências materiais, para que determine os meios e os

modos pelos quais o evento ocorreu bem como aponte o

autor do delito.

D Assim que tiver conhecimento da prática da infração penal,

a autoridade policial deve apreender os objetos que têm

relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais.

E Croqui é um esboço do desenho do local do crime feito com

escala e rigor técnico.
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QUESTÃO 31

Com referência à máxima visum et repertum, que expressa a

essência da atividade pericial, assinale a opção correta.

A Essa máxima expressa o debate, a confrontação de hipóteses

e possíveis controvérsias decorrentes do objeto da perícia.

B O termo em questão faculta ao perito a liberdade de

expressão de suas convicções, embora não o exima de

enquadrar-se em estruturas preestabelecidas pelas normas e

praxe.

C Os documentos médico-legais tais como relatórios, pareceres

e atestados devem estar enquadrados na máxima em

consideração.

D Clareza, fidelidade e totalidade representam o significado da

máxima em apreço.

E É nulo o laudo pericial que não se enquadre na máxima

citada.

QUESTÃO 32

Assinale a opção correta em relação aos procedimentos a serem

observados visando evitar o exame desnecessário e curioso na

perícia criminal.

A A solicitação de perícia está atrelada a procedimento

investigatório regularmente instaurado, ao flagrante e à

averiguação.

B Somente os magistrados, promotores públicos, delegados de

polícia, comandantes militares e advogados de partes

envolvidas possuem a prerrogativa para solicitação de

perícia oficial ao médico legista.

C O perito da parte é aceito na perícia criminal. O assistente

técnico, caso não concorde com o perito relator, deverá

apresentar laudo pericial em separado, expondo os motivos

da divergência.

D Perícia médico-legal deve ser praticada por médico, dentista,

farmacêutico, químico, veterinário ou psicólogo e tem a

finalidade de esclarecer fatos de natureza médica à justiça,

mediante exames clínicos e laboratoriais, necropsias e

exumações.

E Não se realiza perícia sobre autores e testemunhas de crimes.

QUESTÃO 33

Assinale a opção correta em relação ao exame genital do cadáver,

quando no hímen for observada ruptura recente e no ânus for

observada rágade.

A Não se tem elemento para estabelecer ocorrência de

conjunção carnal.

B Não se tem elemento compatível com ato libidinoso diverso

de conjunção carnal.

C Atualmente, os elementos descritos podem ser compatíveis

com crime de sedução.

D Os elementos descritos dão a certeza de tratar-se de cadáver

adulto.

E A ruptura himenal recente só pode ocorrer em cadáver

feminino e a rágade, em cadáver de ambos os sexos.

QUESTÃO 34

Considernado que o laudo de exame de corpo de delito descreva

ferida com bordas regulares e cauda de escoriação medindo 5 cm

na região escapular esquerda, assinale a opção correta.

A A lesão descrita foi produzida por instrumento

perfurocontundente.

B A lesão em apreço pode ter sido causada por instrumento

com duplo gume.

C De acordo com a descrição, trata-se de lesão causada por

arma disparada a curta distância.

D Na situação considerada, o instrumento causador da lesão

possui, necessariamente, menos que 5 cm de largura.

E No caso em questão, é correto concluir que se trata de lesão

corporal de natureza leve.

QUESTÃO 35

Um médico legista, ao chegar à sala de necropsia,

deparou-se com três cadáveres cuja causa da morte foi asfixia. O

primeiro apresenta elementos sinaléticos que constam de sulco

único, com profundidade variável e direção oblíqua ao eixo do

pescoço; no segundo, os sulcos são duplos, de profundidade

constante e transversais ao eixo do pescoço; no terceiro, em vez

de sulcos, havia equimoses e escoriações nos dois lados do

pescoço.

Na situação acima descrita, os tipos de morte mais prováveis são,

respectivamente,

A enforcamento, estrangulamento e esganadura.

B esganadura, enforcamento e estrangulamento.

C estrangulamento, esganadura e enforcamento.

D esganadura, estrangulamento e enforcamento.

E enforcamento, esganadura e estrangulamento.
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QUESTÃO 36

Assinale a opção correta relacionada à imputabilidade penal,
considerando um caso em que o laudo de exame médico-legal
psiquiátrico não foi capaz de estabelecer o nexo causal entre o
distúrbio mental apresentado pelo periciado e o comportamento
delituoso.

A O diagnóstico de doença mental é suficiente para tornar o
agente inimputável.

B A doença mental seria atenuante quando considerada a
dosimetria da pena, devendo o incriminado cumprir de um
sexto a um terço da pena.

C Trata-se de caso de aplicação de medidas de segurança.
D Deverá ser realizada nova perícia.
E O agente deve ser responsabilizado criminalmente.

QUESTÃO 37

Considerando que um delegado de polícia tenha solicitado perícia
em cadáver de recém-nascido vítima de crime, assinale a opção
correta.

A Caso seja negativa a prova de Galeno, descarta-se o
infanticídio.

B Caso a morte tenha ocorrido por meio da constrição do
pescoço do infante com as próprias mãos do criminoso,
tem-se um caso de enforcamento.

C Se a morte foi produzida com a lâmina de uma faca, as
lesões causadas no infante com essa arma devem ser do tipo
perfurocontundente.

D Não é possível identificação policial ou judicial do infante
por papiloscopia, pois as papilas dérmicas não estão
formadas na fase de vida da vítima.

E No infante não ocorrerá a rigidez cadavérica.

QUESTÃO 38

No local de um crime de assassinato, o perito criminal
observou a presença de uma chave philips, ferramenta manual
utilizada normalmente para rosquear parafusos. A chave philips
possui ponta fina, cônica, com chanfraduras que se encaixam na
cabeça dos parafusos.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta,
relacionada às lesões que podem ter sido provocadas no cadáver
com esse instrumento perfurante.

A Se existir lesão no cadáver em forma de casa de botão, está
descartada a possibilidade de a ferida ter sido provocada
pela chave philips, pois trata-se de instrumento perfurante.

B Segundo a Primeira Lei de Filhos, na convergência de
regiões com linhas de força de sentidos diferentes, a
extremidade da lesão assume o aspecto de triângulo ponta de
seta, e a chave philips é um instrumento eficiente para
provocar tal lesão. 

C Langer estabeleceu que, se a lesão tiver a forma de casa de
botão, o instrumento causador possui dois gumes, o que
torna a chave philips ineficiente para produzir esse tipo de
lesão.

D Caso o instrumento em tela tenha sido usado para lesionar o
cadáver, pelas leis de Filhos e de Langer, não será possível
a distinção entre lesão em vida ou após a morte.

E Caso a chave philips tenha produzido lesão no cadáver, esta
pode ser semelhante a um triângulo ou à ponta de uma seta.

QUESTÃO 39

Assinale a opção correta em relação aos fenômenos cadavéricos.

A Adipocera é uma secreção apresentada pelo feto retido no
interior do útero.

B Livores hipostáticos são sinais presuntivos de morte.
C A rigidez cadavérica ocorre no sentido das extremidades

para a parte central do corpo.
D O cogumelo de espuma sobre a boca e sobre os orifícios

nasais de afogado é esbranquiçado.
E Lesões cutâneas configurando ramificações dendríticas,

denominadas figura de Lichtenberg, são comumente
observadas em cadáveres vítimas de descarga de eletricidade
artificial.

QUESTÃO 40

Considerando que um cadáver, vítima de projétil de arma de
fogo, apresente lesão perfurocontusa no crânio, assinale a opção
correta, no que se refere a traumatologia forense.

A Se, na cercania do orifício de entrada for encontrada zona de
tatuagem na pele, a arma foi disparada com o cano encostado
na vítima.

B Se forem encontradas zona de esfumaçamento, zona de
chamuscamento ou queimadura, auréola equimótica, orla de
enxugo e orla de contusão ou escoriação concêntrica ao
orifício, então o disparo foi efetuado com o cano da arma a
curta distância.

C Se for encontrado halo de fuligem no osso subjacente ao
orifício de entrada e uma câmara de mina por ação de gases,
isso significa que a arma foi disparada com o cano a curta
distância.

D Se a fratura de osso do crânio provocada pelo projétil tiver
a forma estrelada, é correto concluir que a arma foi disparada
com o cano a longa distância.

E Não é possível estabelecer a distância entre o orifício de
entrada do projétil e o cano da arma de fogo analisando as
lesões cadavéricas.

QUESTÃO 41

Assinale a opção correta acerca do histórico da medicina legal e
de conceitos a ela relacionados.

A Do ponto de vista ético, é facultado ao médico realizar
exames periciais de corpo de delito em seres humanos no
interior dos prédios ou nas dependências de delegacias,
unidades militares e presídios.

B Os médicos que compunham a Assessoria Médico-Legal da
Corte na Secretaria de Polícia da Corte Imperial, primeira
estrutura organizacional da medicina legal no Brasil, foram
os primeiros peritos oficiais no Brasil independente.

C Laudo e auto são documentos diferentes, pois o primeiro é
fornecido ao público, e o segundo é peça de um processo,
embora os dois sejam descrições minuciosas, em um
relatório, de um fato médico e suas consequências. 

D No âmbito criminal, inexiste a figura do assistente técnico do
perito.

E O fornecimento de declarações de óbito em caso de mortes
naturais ocorridas em serviços assistenciais de saúde,
públicos ou privados, é uma das atribuições primárias dos
médicos legistas.
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QUESTÃO 42

Considerando que seja solicitado o comparecimento de um legista

a um canavial onde foi encontrada ossada aparentemente humana,

assinale a opção correta acerca dos procedimentos médico-legais

e de identificação referentes a essa situação hipotética.

A Caso não consiga completar a identificação do corpo ou

fragmento por nenhum dos métodos antigos ou recentes, o

legista deve fornecer a declaração de óbito em que conste

morte por causa indeterminada.

B O exame antropológico dessa ossada não oferece elementos

para investigar ou estimar o peso da pessoa.

C Nem todos os processos de identificação humana são

comparativos.

D A prova de DNA que usa marcadores genéticos permite a

inclusão de suspeitos, mas impede a exclusão.

E Os quatro pontos característicos, na perícia datiloscópica,

são: cortada, ilhota, papila e bifurcação.

QUESTÃO 43

Durante necropsia com finalidade médico-legal em mulher adulta

jovem, é indispensável que se faça

A verificação de gravidez.

B coleta de sangue para alcoolemia.

C radiografia para procura de corpo estranho.

D fotodocumentação.

E armazenamento de material para exame de DNA.

QUESTÃO 44

Acerca de sexologia forense, assinale a opção correta.

A O juiz que solicita exame para verificação de ato libidinoso

em animal doméstico deseja verificar a ocorrência de

atentado violento ao pudor.

B A prostituta e a esposa não podem ser vítimas de estupro.

C Com o resultado de pesquisa de espermatozoide negativo

está descartada a possibilidade de estupro.

D Exame para constatar doença sexualmente transmissível faz

parte do rol de perícias médico-legais. 

E Um casal homossexual que pratique sexo no interior de

veículo em lugar ermo e deserto comete crime de ato

obsceno.

QUESTÃO 45

Assinale a opção correta com relação aos procedimentos médico-

legais que visam verificar a ocorrência de simulação de dor

durante exame pericial. 

A O sinal de Miller é percebido por meio da contração da

pupila quando estimulado o ponto doloroso alegado.

B O sinal de Levi é percebido, após a delimitação, com um

compasso, da região dolorida referida, pressionando-se um

ponto fora da área demarcada.

C A prova de Mankoff consiste na constatação, pelo perito, do

aumento da frequência de pulso após a estimulação do ponto

doloroso alegado.

D A simples alegação de dor é considerada, pelo legista,

existência de ofensa à integridade corporal ou à saúde.

E A alegação de dor que não foi verdadeiramente sentida

classifica-se como dissimulação.

QUESTÃO 46

Com relação à psicopatologia forense, assinale a opção correta.

A O inimputável que tenha praticado crime não deve ser

absolvido e deve ficar sujeito a medida de segurança.

B Entre as formas de oligofrenia, desenvolvimento mental

incompleto ou retardado, da mais severa para a mais branda,

tem-se a debilidade mental, a imbecilidade e a idiotia.

C As psicoses são transtornos mentais que causam subversão

do juízo. Do ponto de vista penal, acometem os loucos de

todos os gêneros e, do ponto de vista civil, os doentes

mentais.

D Em populações com grande número de pessoas violentas, a

epilepsia pode ser considerada causa de violência mais

importante que a esquizofrenia.

E Nas neuroses, geralmente se perde o juízo, pois elas são

desequilíbrios emocionais que, comumente, se originam de

sentimento de culpa ou necessidade de chamar atenção.
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QUESTÃO 47

A respeito da ação de projéteis de arma de fogo (PAFs) no corpo

humano, assinale a opção correta.

A A zona de escoriação observada nas feridas por PAF é

provocada pelo movimento de rotação, consequente às

ranhuras internas do cano da arma.

B A orla de enxugo é causada pelo depósito de lubrificante e

propelente incombusto, durante o atrito do PAF nas bordas

das feridas de entrada e de saída. 

C A orla de tatuagem, consequente às sugilações emanadas

pelo cano da arma, pode ser removida por lavagem da pele

com água e sabão.

D A câmara de mina observada em mesogástrio de vítima de

PAF deve-se ao fato de a arma ter sido disparada com o cano

justaposto à pele.

E Não se observam externamente as orlas de tatuagem nas

lesões por PAF provocadas por disparos com o cano da arma

encostado na pele da vítima.

QUESTÃO 48

A mulher não é considerada virgem, do ponto de vista médico-

legal, quando

A há esperma em sua cavidade anal.

B foi vítima de lenocínio.

C foi condenada por crime de rufianismo.

D foi vítima de pedofilia.

E estiver grávida, embora tenha o hímen íntegro.

QUESTÃO 49

Acerca de aborto e(ou) infanticídio, assinale a opção correta.

A Os crimes de aborto e infanticídio admitem a modalidade

culposa.

B O crime de aborto pressupõe o consentimento da gestante.

C Os crimes de aborto e infanticídio pressupõem a morte do

produto da concepção.

D O infanticídio não é criminalizado quando a gravidez resulta

de estupro.

E Para caracterização de crime de aborto, faz-se necessária a

adequação dos métodos ao objeto, sendo secundária a

comprovação da gravidez.

QUESTÃO 50

Durante namoro de um ano, um rapaz com 22 anos de
idade conseguiu, após insistência, convencer a namorada, mulher
virgem com 17 anos de idade, a se relacionarem sexualmente. 

Considerando essa situação hipotética do ponto de vista médico-
legal, é correto afirmar que

A houve crime de posse sexual mediante fraude.

B produziu-se elemento compatível com o crime de corrupção
de menores.

C ocorreu crime de sedução.

D não houve crime. 

E houve crime de assédio sexual.

QUESTÃO 51

Com relação à interface entre a medicina legal e os aspectos
relacionados ao casamento, assinale a opção correta.

A Em caso de dúvida, para que se estabeleça capacidade para
o casamento, deve-se solicitar perícia médico-legal com
vistas a verificar se existe idade núbil acima de dezoito anos
de idade.

B O casamento pode ser anulado quando houver erro essencial
sobre a pessoa do outro, e a perícia médico-legal será
aplicável quando for necessário verificar a presença de
defeito físico irremediável ou doença mental. 

C A esterilidade feminina pode ensejar nulidade de casamento.

D A satisfação sexual do parceiro é dever de ambos os
cônjuges, existindo previsão legal para que sua ausência
possa ser alegada como motivo para anulação judicial do
casamento.

E Ainda que a epilepsia de um cônjuge seja desconhecida pelo
outro, ela não poderá ser utilizada como alegação para se
propor separação judicial.

QUESTÃO 52

Com relação à traumatologia forense, assinale a opção correta.

A Nas perícias médico-legais, os instrumentos causadores de
lesão são classificados e identificados de acordo com seu
formato.

B O efeito da eletricidade natural no corpo é denominado
eletrocussão.

C Vitriolagem corresponde a lesões produzidas por estilhaços
de para-brisas nos passageiros e condutores de veículos
automotores.

D Na intoxicação por monóxido de carbono, ocorre asfixia.

E Se uma vítima de fratura de terço medial da tíbia submeter-se
a exame pericial no IML, transcorridos dois dias do acidente,
deve-se indicar exame complementar após consolidação da
fratura em pelo menos sessenta dias, pois a evolução, nesses
casos, é incerta e imprecisa.
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QUESTÃO 53

Acerca da toxicologia forense, assinale a opção correta.

A Na intoxicação por álcool metílico, o quadro de embriaguez

normalmente não é tão acentuado quanto outros efeitos

toxicológicos, tais como gastrenterite, ambliopia, edema

cerebral e danos na retina.

B Sendo de meia-vida longa, a cocaína é comumente detectada

em até cinco dias na urina de usuários, por técnicas de

imunoensaio e cromatografia gasosa.

C Na análise toxicológica, o material cadavérico de eleição

para detecção de envenenamento em pessoas submetidas a

necropsia médico-legal é o sangue, e o local de coleta, o

coração.

D Aiauasca e epadu são denominações de plantas das quais se

extraem substâncias entorpecentes geralmente usadas,

respectivamente, com fins excitantes e alucinógenos.

E A substância conhecida como tetraidrocanabinol, presente na

planta da maconha, possui baixa lipofilidade.

QUESTÃO 54

Considerando que um cadáver seja encontrado semissuspenso por

corda envolta no pescoço e amarrada em caibro de telhado, com

as pernas dobradas no joelho e os pés tocando o chão, assinale a

opção correta.

A Inexiste a possibilidade de suicídio, uma vez que seria

impossível o autoextermínio por enforcamento em posição

em que os próprios pés toquem o chão. 

B Houve asfixia por estrangulamento.

C O sulco produzido pela corda no pescoço apresenta posição

transversa ao eixo do pescoço.

D Terá havido libidinagem pouco antes ou durante o estado

agônico, caso se constate a presença de material recém-

ejaculado na região peniana do cadáver em questão.

E A causa da morte poderá ser justificada por mecanismos

respiratórios, circulatórios ou nervosos.

QUESTÃO 55

Considerando os elementos qualificadores das lesões corporais,

assinale a opção correta.

A A incapacidade habitual por mais de trinta dias deve ser

considerada em relação às atividades profissionais e, no caso

de criança, desempregado, estudante, aposentado e demais

não-ocupados, ela deve ser desconsiderada.

B Para determinar perigo à vida como qualificador agravante

da lesão corporal, utiliza-se a presunção com base em

prognóstico.

C Debilidade permanente é a redução da capacidade funcional

de membro, sentido ou função orgânica de que não seja

possível ou previsível a cessação com o tempo.

D A aceleração de parto é caracterizada como qualificadora de

lesão corporal quando ocorre a morte do bebê logo após o

nascimento.

E Deformidade permanente considerada qualificadora de lesão

corporal é aquela que causa repugnância ao observador,

independentemente da ocasião em que se faça a correção

terapêutica.

QUESTÃO 56

Com relação à embriaguez, assinale a opção correta.

A A embriaguez preordenada é aquela em que o agente se

embriaga quando recebe ordem para fazê-lo.

B A utilização de substância entorpecente descarta a

possibilidade de embriaguez preterdolosa.

C Somente a embriaguez acidental, fortuita ou por força maior,

quando completa, exclui a imputabilidade.

D Na embriaguez patológica, o agente tem, como

consequência, o surgimento ou o agravamento de doença

psíquica ou orgânica.

E O exame de alcoolemia é definitivo para verificar o estado

de embriaguez, pois segue critério técnico, desprovido de

subjetividade.
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QUESTÃO 57

A respeito de fenômenos cadavéricos, assinale a opção correta.

A No período gasoso, ocorre a circulação póstuma.
B A fase de coloração do período putrefativo surge em torno

de quarenta e oito horas.
C Autólise é a destruição celular por bactérias originárias da

flora intestinal e dérmica do próprio cadáver, uma vez que as
barreiras de defesa do sistema imunitário param de atuar.

D A mumificação ocorre somente quando o cadáver sofre
processo de embalsamamento.

E A adipocera ou saponificação ocorre quando a gordura
corporal é transformada em sabão.

QUESTÃO 58

Considere que o laudo cadavérico de uma vítima de acidente
automobilístico devido a queda de motocicleta apresente a
descrição das seguintes lesões: equimose arroxeada na região
mentoniana; ferida cortocontusa na região occiptal; fratura
cominutiva do terço médio do úmero direito; ferida incisa no
flanco esquerdo e escoriação em pincelada na região escapular
esquerda. Em face dessas considerações, assinale a opção correta.

A A lesão no queixo foi provocada por sangue aglomerado em
bolsa.

B O fundo da lesão, na ferida da face posterior da cabeça, é
desigual, irregular e com travas de tecido entre as duas
margens.

C Inexiste a possibilidade de a ferida abdominal ter sido
produzida por instrumento cortante.

D O instrumento contundente atingiu as costas
perpendicularmente.

E Os fragmentos do osso fraturado, na perna, ficam isolados da
parte principal.

QUESTÃO 59

Com relação às lesões viscerais, assinale a opção correta.

A A síndrome de esmagamento ou crush é caracterizada pela
ruptura visceral gerada pela ação de onda de expansão
gasosa e onda de vácuo (sucção), causadas por explosão ou
situações que provoquem grande pressão.

B Nas explosões, ocorre a chamada síndrome de blast,
caracterizada pela liberação de produtos tóxicos, mioglobina,
ureia, entre outras, com consequências deletérias aos rins, ao
fígado e aos pulmões, coagulação vascular disseminada e
embolia.

C Nas vísceras lesionadas por PAF de alta velocidade (acima
de dois mil pés por segundo), os mecanismos básicos
causadores de lesão são a penetração e a cavidade
permanente.

D Nas vísceras, as lesões com múltiplos canais são impossíveis
quando causadas por um único disparo.

E As munições do tipo hollow point + P expandem-se durante
o trajeto e atingem velocidade maior que as munições
convencionais, causando lesões viscerais de natureza mais
grave que estas.

QUESTÃO 60

Considere que, durante necropsia realizada em bebê nascido por
parto normal, sejam observados os seguintes achados: presença
de sangue materno sobre a superfície corporal; pele de aspecto
bolhoso; presença de bossa serossanguinolenta e prova de Galeno
negativa. Com base nesses achados, assinale a opção correta.

A A morte do bebê ocorreu antes de a gestante entrar em
trabalho de parto.

B O bebê nasceu com vida e a morte ocorreu logo após o parto.
C A hipótese de infanticídio não pode ser descartada.
D A morte ocorreu intraútero.
E Houve tocotraumatismo.

QUESTÃO 61

Quanto a revogação e invalidação (ou anulação) de atos
administrativos, assinale a opção correta.

A O desuso não é suficiente para se revogar um ato
administrativo.

B Em razão de sua natureza, os atos vinculados são, em regra,
revogáveis.

C A revogação dos atos administrativos produz efeitos ex tunc,
uma vez que os atos revogáveis são aqueles que possuem
vício de legalidade.

D A invalidação de um ato administrativo, ao contrário da
revogação, deve ser analisada pelo administrador sob o
enfoque da conveniência e da oportunidade.

E O poder de autotutela da administração não encontra limites
no rol dos direitos previstos no art. 5.º da Constituição
Federal de 1988 (CF). 

QUESTÃO 62

O princípio da eficiência na administração pública foi inserido no
caput do art. 37 da CF apenas com a edição da Emenda
Constitucional n.º 19/1998. Entretanto, mesmo antes disso, já era
considerado pela doutrina e pela jurisprudência pátria como um
princípio implícito no texto constitucional. Sob o enfoque desse
princípio, assinale a opção correta.

A A burocracia administrativa é considerada um mal
necessário, de forma que a administração não deve-se
preocupar em reduzir as formalidades destituídas de sentido.

B O princípio da eficiência, relacionado na CF apenas na parte
em que trata da administração pública, não se aplica às ações
dos Poderes Legislativo e Judiciário.

C O princípio da gestão participativa, que confere ao
administrado interessado em determinado serviço público a
possibilidade de sugerir modificações nesse serviço, não
guarda relação com o princípio da eficiência.

D A imparcialidade e a neutralidade do agente administrativo
na prática dos atos não contribuem para a efetivação do
princípio da eficiência. 

E A transparência dos atos administrativos é um importante
aspecto do princípio da eficiência, na medida em que coíbe
a prática de atos que visam à satisfação de interesses
pessoais.
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QUESTÃO 63

O estado da Paraíba editou uma lei cujo artigo 1.º foi
assim redigido:

Art. 1.º Ficam criadas oitenta funções de confiança de Agente
Judiciário de Vigilância, de provimento em comissão, para
prestar serviços de vigilância aos órgãos do Poder Judiciário.

Nessa situação hipotética, o artigo em questão

A não fere qualquer dispositivo legal ou constitucional.
B fere apenas dispositivos legais, mas respeita todas as normas

e princípios constitucionais relacionados à administração
pública. 

C obedece o inciso V do art. 37 da CF, que assim dispõe:
“V as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
caso, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.”

D fere, tão-somente, a regra constitucional que prevê a
obrigatoriedade da prévia aprovação em concurso público
para a investidura em cargos e empregos públicos.

E viola regra constitucional que prevê que as funções de
confiança destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento, além de ferir a regra também
inscrita na CF que prevê a obrigatoriedade da prévia
aprovação em concurso público para a investidura em cargos
e empregos públicos.

QUESTÃO 64

A discussão travada nos tribunais acerca do direito de greve dos
servidores públicos tem origem no disposto no art. 37, VII, da
Constituição Federal de 1988, o qual preceitua que o direito de
greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica. Acerca desse dispositivo constitucional e do tema ora
apresentado, assinale a opção correta.

A O dispositivo em questão trata dos empregados regidos pela
CLT, uma vez que o texto constitucional veda,
expressamente, a realização de movimentos paredistas por
servidores públicos. 

B O dispositivo em apreço trata do direito de greve dos
servidores públicos, mas é destituído de qualquer eficácia,
uma vez que ainda não foi editada lei que regulamente o
direito nele previsto.

C Enquanto não for editada lei específica que trate dos termos
e limites do direito de greve dos servidores públicos, todo e
qualquer movimento paredista desse segmento será
considerado ilegal, pois a lei que dispõe sobre o exercício do
direito de greve na iniciativa privada não pode servir como
parâmetro para se analisar a legalidade da greve do servidor
público.

D O reconhecimento do direito de greve dos policiais civis
ainda encontra resistência nos tribunais brasileiros,
porquanto a atividade por eles exercida é essencial (garantir
a segurança pública e a paz social). Nesse âmbito, assim
como é constitucionalmente vedado aos militares o exercício
desse direito, alguns entendem que a mesma vedação deve
ser aplicada à atividade policial. 

E Durante o movimento paredista, os servidores públicos
podem paralisar 100% das atividades da categoria, mesmo
que os serviços por eles prestados sejam essenciais e
inadiáveis. 

QUESTÃO 65

Assinale a opção correta a respeito das espécies de ato

administrativo.

A Autorização é a manifestação discricionária do superior

hierárquico a respeito de outro ato.

B Permissão é o ato vinculado pelo qual a administração

pública concorda com o ato jurídico praticado, se conforme

com os requisitos legitimadores de sua edição.

C Concessão é o ato administrativo pelo qual a administração

consente que o particular exerça atividade ou utilize bem

público para o seu próprio interesse.

D Licença é o ato administrativo vinculado por meio do qual a

administração pública outorga a alguém, que para isso se

interesse, o direito de realizar certa atividade material que

sem ela lhe seria vedada, desde que satisfeitas as exigências

legais.

E Adjudicação é o ato administrativo segundo o qual a

administração pública outorga a alguém, que para isso se

interesse, o direito de prestar serviço público ou de usar, em

caráter privativo, um bem público.

QUESTÃO 66

A respeito da infração penal no ordenamento jurídico brasileiro,

assinale a opção correta. 

A Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos. 

B Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre

crime, delito e contravenção. 

C Adotou-se o critério bipartido, segundo o qual as condutas

puníveis dividem-se em crimes ou contravenções (como

sinônimos) e delitos. 

D O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela

natureza da pena privativa de liberdade cominada. 

E A expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos.

QUESTÃO 67

Em relação aos sujeitos ativo e passivo da infração penal no

ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção incorreta. 

A A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de infração

penal. 

B Sujeito ativo do crime é aquele que pratica a conduta

descrita na lei. 

C Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado

ou ameaçado pela conduta criminosa. 

D O conceito de sujeito ativo da infração penal abrange não só

aquele que pratica a ação principal, mas também quem

colabora de alguma forma para a prática do fato criminoso.

E Parte da doutrina entende que, sob o aspecto formal, o

Estado é sempre sujeito passivo do crime. 
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QUESTÃO 68

Acerca dos institutos da tipicidade, da antijuridicidade e da

culpabilidade previstos no Código Penal (CP), assinale a opção

correta. 

A Entende-se em legítima defesa quem, usando

moderadamente dos meios necessários, repele injusta

agressão atual, iminente, ou futura, a direito seu ou de

outrem.

B Coação irresistível e obediência hierárquica excluem a

conduta do agente. 

C Quem age no estrito cumprimento do dever legal não

responde pelo excesso doloso ou culposo.

D Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato

para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou

iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de

outro modo evitar, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era

razoável exigir-se.

E Em regra, não pode alegar estado de necessidade quem tinha

o dever legal de enfrentar o perigo. 

QUESTÃO 69

Ana Paula mantinha regularmente relações sexuais com

o namorado Flávio, de 25 anos de idade, tendo engravidado após

três meses de namoro. Com medo da reação de seu pai, Ana

Paula procurou o médico Fernando, amigo de Flávio, para

realizar um aborto. Ana Paula tem 13 anos de idade e

expressamente consentiu as relações com Flávio, mas não deseja

levar a gravidez adiante, apesar de a gestação não lhe oferecer

risco de morte. 

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A A situação descrita caracteriza uma gravidez resultante de

estupro; por isso, caso atenda ao pedido de Ana Paula,

Fernando não cometerá crime de aborto se houver

consentimento prévio do representante legal da gestante. 

B Flávio não cometeu o crime de estupro, pois as relações

sexuais foram consentidas por Ana Paula. 

C A conduta de provocar aborto com o consentimento de

gestante juridicamente capaz não constitui crime.

D O consentimento de Flávio é indispensável para que o aborto

a ser praticado por Fernando seja considerado lícito.

E Caso Flávio se case com Ana Paula, a ilicitude de sua

conduta será afastada. 

QUESTÃO 70

A respeito dos crimes contra a fé pública, assinale a opção

correta. 

A O agente que insere declaração falsa em documento

particular, com o fim de prejudicar direito, comete o delito

de falsificação de documento particular.

B Cometerá o delito de falsificação de documento público o

indivíduo que, sem finalidade específica, falsificar

testamento particular deixado por seu tio.

C Caso um servidor público ocupante do cargo de médico de

secretaria de segurança estadual ateste, falsamente, a

existência de enfermidade em outro servidor, a fim de

justificar faltas ao trabalho pelo prazo de 5 dias, será

praticado o delito de falsidade de atestado médico.

D O CP não tipifica o crime de uso de documento falso, mas

apenas a falsificação documental. 

E O agente que, sem finalidade específica, adultera sinal

identificador de veículo automotor comete o delito de

falsidade ideológica. 

QUESTÃO 71

Quanto à notitia criminis, assinale a opção correta. 

A É o conhecimento da infração penal pelo Ministério Público,

titular da ação penal pública, não podendo ser encaminhada

à autoridade policial. 

B O conhecimento pela autoridade policial da infração penal

por meio de requerimento da vítima denomina-se notitia

criminis de cognição imediata. 

C O conhecimento pela autoridade policial da infração penal

por meio de suas atividades rotineiras denomina-se notitia

criminis de cognição mediata. 

D O conhecimento pela autoridade policial da infração penal

por meio da prisão em flagrante do acusado denomina-se

notitia criminis de cognição coercitiva. 

E Não se reconhece a figura da notícia anônima, sendo

proibido à autoridade policial iniciar investigação com base

em informações apócrifas, uma vez que a CF veda o

anonimato.
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QUESTÃO 72

Em relação ao inquérito policial (IP), assinale a opção correta. 

A Do despacho que indeferir o requerimento feito por um

particular para a abertura de IP caberá recurso para a

autoridade hierarquicamente superior, ou seja, o juiz

competente.

B Para verificar a possibilidade de a infração ter sido praticada

de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder

à reprodução simulada dos fatos, ainda que esta contrarie a

moralidade ou a ordem pública, uma vez que o interesse na

solução do delito sobrepõe-se a valores individuais.

C O IP acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir

de base a uma ou outra.

D Em qualquer situação, o Ministério Público poderá requerer

a devolução dos autos do IP à autoridade policial para novas

diligências. 

E Convencida da inexistência do crime, a autoridade policial

poderá mandar arquivar os autos de IP.

QUESTÃO 73

Segundo a regra geral prevista no Código de Processo Penal

(CPP), o IP deverá ser encerrado no prazo de 

A cinco dias, se o indiciado estiver preso, ou em dez dias,

quando este estiver solto.

B quinze dias, se o indiciado estiver preso, ou em trinta dias,

quando este estiver solto.

C trinta dias, se o indiciado estiver preso, ou em sessenta dias,

quando este estiver solto.

D dez dias, se o indiciado estiver preso, ou em trinta dias,

quando este estiver solto.

E trinta dias, esteja o indiciado preso ou solto.

QUESTÃO 74

Acerca da prova no processo penal, assinale a opção correta. 

A São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo,

as provas consideradas ilícitas. No entanto, a legislação não

proíbe a produção de provas derivadas das ilícitas. 

B Poderá o juiz, de ofício, ordenar, mesmo antes de iniciada a

ação penal, a produção antecipada de provas consideradas

urgentes e relevantes.

C Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o

exame de corpo de delito, podendo supri-lo a confissão do

acusado.

D Em regra, a perícia deverá ser realizada por dois peritos

oficiais.

E Em regra, o laudo pericial será elaborado no prazo máximo

de trinta dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos

excepcionais, a requerimento dos peritos.

QUESTÃO 75

Em relação aos exames periciais, assinale a opção correta. 

A Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame

externo do cadáver, ainda que haja infração penal a apurar.

B Quando encontrados em posição diversa, os cadáveres

deverão ser colocados em posição horizontal para serem

fotografados.

C Em regra, a autópsia será feita pelo menos seis horas depois

do óbito.

D É vedado aos peritos instruir os laudos com fotografias que

contenham imagens de forte mutilação corporal. 

E Após a conclusão das perícias de laboratório, os peritos

deverão descartar imediatamente o material periciado.
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QUESTÃO 76

A respeito do exame para o reconhecimento de escritos, por
comparação de letra, assinale a opção correta. 

A É vedada a requisição de documentos que existirem em
arquivos ou estabelecimentos públicos.

B Para a comparação, poderão servir quaisquer documentos
que o suposto subscritor reconhecer ou já tiverem sido
judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre
cuja autenticidade não houver dúvida.

C A pessoa a quem se atribua o escrito será intimada para o
ato, ficando obrigada a fornecer grafias de seu próprio punho
para comparação.

D Para a comparação, só serão considerados os escritos
fornecidos pelo indiciado a partir de palavras ditadas pela
autoridade policial.

E Em caso de recusa do indiciado em fornecer os padrões para
comparação, presumir-se-ão como seus os escritos
examinados.

QUESTÃO 77

Em relação à natureza jurídica do IP, assinale a opção correta. 

A O IP só será obrigatório para a apuração de crimes de ação
privada. 

B O IP só será obrigatório para a apuração de crimes de ação
pública. 

C Cuida-se de peça meramente informativa, podendo ser
dispensável ao oferecimento da denúncia ou queixa. 

D Trata-se de peça obrigatória, sem a qual a ação penal,
pública ou privada, não poderá ser iniciada.

E Por não ser uma peça obrigatória, o IP poderá não
acompanhar a denúncia ou a queixa, mesmo que sirva de
base para uma ou outra.

QUESTÃO 78

Assinale a opção correta acerca da prova em processo penal. 

A Em regra, as partes só poderão apresentar documentos na
fase final da ação penal. 

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

C O juiz que tiver notícia da existência de documento relativo
a ponto relevante da acusação ou da defesa deverá
providenciar, desde que haja requerimento de qualquer das
partes, juntada desse documento, aos autos.

D Os documentos originais, juntos a processo findo, quando
não exista motivo relevante que justifique a sua conservação
nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o
Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu,
ficando traslado nos autos.

E Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua
juntada imediata aos autos do processo, somente poderão ser
traduzidos por tradutor público, sendo vedada a nomeação
de outro tradutor pelo juiz, ainda que se trate de pessoa
idônea.

QUESTÃO 79

Em relação aos indícios, assinale a opção correta. 

A Considera-se indício a circunstância conhecida e provada

que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,

concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

B Diante da impossibilidade de produção de outras provas, é

admissível a condenação do réu com base apenas em indício,

desde que o julgador fundamente sua decisão.

C O CPP não atribui valor probatório ao indício.

D Quanto ao objeto do crime, o indício é classificado pela

doutrina unânime como prova direta.

E O tratamento dado pelo CPP aos indícios equipara-os aos

documentos. 

QUESTÃO 80

A respeito do IP e do controle externo da atividade policial,

assinale a opção correta. 

A A CF atribui expressamente ao Ministério Público e ao

Poder Judiciário a responsabilidade pelo controle externo da

atividade policial.

B O Ministério Público pode requisitar a instauração de IP e a

realização de diligências investigatórias. 

C No âmbito do IP, o delegado de polícia pode determinar a

realização de buscas em domicílio, uma vez que a

autorização judicial só é necessária quando já foi instaurada

a ação penal. 

D O delegado de polícia somente poderá realizar a diligência

de acareação mediante autorização judicial. 

E Não cabe ao delegado de polícia recusar a instauração de IP

quando o requerimento for formulado pela suposta vítima.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, que vale quinze pontos, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em

seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois

não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Respeite o limite máximo de trinta linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Em meio aos saques e à insegurança, cidades catarinenses atingidas pelas chuvas estão sob uma

espécie de toque de recolher decretado pela Polícia Militar. Só poderão ficar nas ruas à noite moradores

ou voluntários para ajudar os desalojados. Filas de distribuição de alimentos se espalham pelas cidades.

O Globo, 28/11/2008, capa.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo acerca do seguinte tema.

Em meio à tragédia, a violência que gera insegurança.

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< aspectos marcantes do quadro de violência e insegurança no Brasil atual;

< que esperar do aparelho policial ante a explosão de violência;

< políticas públicas em áreas marcadas pela insegurança.
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