
 

LINGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo. 
 
A morte e a morte do poeta 

 

Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia, o pianista Marcos Resende primeiro tratou de verificar 
que estava vivo, bem vivo. Em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica: “Hoje é 27 
e eu não morri. Não posso atender porque estou na outra linha dando a mesma explicação”. Quando li 
esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862, chegou 
aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias.  

O poeta estava a bordo do Grand Condé havia cinquenta e cinco dias. O brigue chegou a Marselha 
com um morto a bordo. À falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. 
Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa e logo se concluiu que era ele o morto. A notícia chegou ao 
Instituto Histórico durante uma sessão presidida por d. Pedro II. Suspensa a sessão, começaram as 
homenagens ao que era tido e havido como o maior poeta do Brasil.  

Suspeitar que podia ser mentira? Impossível. O imperador, em pleno Instituto Histórico, só podia 
ser verdade. Ofícios fúnebres solenes foram celebrados na Corte e na província. Vinte e cinco nênias 
saíram publicadas de estalo. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas 
de esguicho, quentes e sinceras. O grande poeta! O grande amigo! Que trágica perda! As comunicações 
se arrastavam a passo de cágado. Mal se começava a aliviar o luto fechado, dois meses depois chegou 
o desmentido: morreu, uma vírgula! Vivinho da silva.  

A carta vinha escrita pela mão do próprio poeta: “É mentira! Não morri, nem morro, nem hei de 
morrer nunca mais!” Entre exclamações, citou Horácio: “Não morrerei de todo.” Todavia, morreu, claro. E 
morreu num naufrágio, vejam a coincidência. Em 1864, trancado na sua cabine do Ville de Boulogne, à 
vista da costa do Maranhão. Seu corpo não foi encontrado. Terá sido devorado pelos tubarões. Mas o 
poeta, este de fato não morreu.  
[...]  

(Adaptado de: RESENDE, Otto Lara. Bom dia para nascer. São Paulo: Cia das Letras, 2011, p.107-8) 

 
 

01. No texto, o autor contrapõe fundamentalmente  
 
A) as boas condições do porto de Marselha, em território francês, às péssimas condições do porto 
brasileiro localizado no Maranhão, perto do qual o navio Ville de Boulogne acabou por naufragar.  
B) a demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias, no século XIX, pôde ser contestada 
pelo poeta à rapidez com que o pianista Marcos Resende, contemporâneo do cronista, pôde contestar a 
própria morte.  
C) a comoção com que foi recebida a notícia da suposta morte do poeta Gonçalves Dias à indiferença 
com que se recebeu a notícia da morte do pianista Marcos Resende, buscando-se esclarecê-la com um 
simples telefonema.  
D) a resistência do navio Grand Condé, onde Gonçalves Dias pôde permanecer em segurança por mais 
de cinquenta dias, à fragilidade do Ville de Boulogne, que levou pouco tempo para naufragar na costa do 
Maranhão.  
E) a banalização das notícias em seu próprio tempo, mesmo as mais trágicas, à solenidade com que 
eram dadas no século XIX, muitas vezes em sessões no Instituto Histórico, com a eventual presença do 
próprio Imperador. 
 
02. De acordo com o texto, a falsa notícia da morte de Gonçalves Dias teria se originado de uma 
conjunção de acontecimentos que incluem:  

 



A) a morte de um passageiro no navio em que ele viajava, a impossibilidade dos passageiros do navio 
cumprirem o período de quarentena em terra e a motivação da viagem do poeta para a Europa.  
B) a inexistência de lazareto no Grand Condé, a motivação da viagem do poeta para a Europa e as falhas 
de comunicação entre o navio e o porto de Marselha.  
C) a impossibilidade dos passageiros do navio cumprirem o período de quarentena em terra, a presença 
do Imperador no Instituto Histórico e as homenagens feitas no Brasil ao grande poeta.  
D) a morte de um passageiro no navio em que ele viajava, a motivação da viagem do poeta para a Europa 
e as falhas de comunicação entre o navio e o porto de Marselha.  
E) a inexistência de lazareto no Grand Condé, a morte de um passageiro no navio e as homenagens 
feitas no Brasil ao grande poeta. 
 
03. Considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente expresso em 
outras palavras é:  
 
A) Entre exclamações, citou = Em meio aos brados, parodiou  
B) Ofícios fúnebres = Comunicações danosas  
C) o seu necrológio no jornal = a sua matéria fúnebre impressa  
D) obrigado à caceteação = compelido ao aborrecimento  
E) aliviar o luto fechado = compensar a grande tristeza 
 
04. A frase do texto que permite transposição para a voz passiva é:  
 
A) Em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica...  
B) Mas o poeta, este de fato não morreu.  
C) Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias.  
D) O poeta estava a bordo do Grand Condé...  
E) ... de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. 
 
05. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho, 
quentes e sinceras.  
 
O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo 
grifado acima está em:  
 
A) É mentira!  
B) A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por d. Pedro II.  
C) ... que estava vivo, bem vivo.  
D) E morreu num naufrágio...  
E) Entre exclamações, citou Horácio.. 
 

06. À falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. (2o parágrafo)  
Mantendo-se o sentido e a coesão da frase, o segmento grifado acima pode ser corretamente 
substituído por:  
 
A) De sorte que faltava o lazareto  
B) Embora faltasse o lazareto  
C) Uma vez que faltava o lazareto  
D) À medida que faltasse o lazareto  
E) Conquanto faltava o lazareto 
 
07. Suspensa a sessão, começaram as homenagens...  
 
O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também 
grifado em:  

 
A) As comunicações se arrastavam a passo de cágado.  
B) O brigue chegou a Marselha com um morto a bordo.  
C) Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia...  
D) Terá sido devorado pelos tubarões.  
E) ... dois meses depois chegou o desmentido... 
 
 



08. A frase cuja REDAÇÃO está inteiramente clara e correta é:  
 
A) Para quem acredita em destino e que o dia da morte está marcado, nada nem ninguém pode alterá-la 
ou prolongá-la, e nenhum remédio poderia ser proscrito para salvar aquele que já está condenado.  
B) Não foi absolutamente efêmera há glória de Gonçalves Dias, mas ao contrário duradoura e imperecível, 
já que ainda hoje o autor da “Canção do exílio” é considerado um dos maiores poetas brasileiros de que 
conhecemos.  
C) Outra extraordinária coincidência na biografia de Gonçalves Dias é a composição de um poema 
chamado “O mar”, em cujos versos aquele que viria a morrer num naufrágio alude ao “oceano terrível” e 
à própria morte.  
D) Senão tivesse morrido no naufrágio do Ville de Boulogne, é possível que Gonçalves Dias não 
sobreviveria muitos dias à seu desembarque, pois seu estado de saúde era de fato muito grave.  
E) Ser dado por morto e estar bem vivo, numa experiência das mais inquietantes que o ser humano pode 
vir a conhecer, cuja é talvez ainda mais terrificante quando se depara de repente com a notícia da própria 
morte. 
 
Atenção: Para responder às questões de números 9 a 10, considere o texto abaixo. 
 
 

Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los; há 
anos vivo sem nenhum desses abrigos, e também, como toda gente, sem chapéu. Tenho apanhado muita 
chuva, dado muita corrida, me plantado debaixo de muita marquise, mas resistido.  
Ontem, porém, choveu demais, e eu precisava ir a três pontos diferentes do bairro. Pedi ao moço de 
recados, quando veio apanhar a crônica para o jornal, que me comprasse um chapéu-de-chuva que não 
fosse vagabundo demais, mas também não muito caro. Ele me comprou um de pouco mais de trezentos 
cruzeiros. 

Depois de cumprir meus afazeres voltei para casa, pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus 
a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por ele; meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu 
a um estranho carinho, e eu mesmo fiquei curioso de saber qual a origem desse carinho.  
Pensando bem, ele talvez derive do fato de ser o guarda-chuva o objeto do mundo moderno mais infenso 
a mudanças. Sou apenas um quarentão, e praticamente nenhum objeto de minha infância existe mais em 
sua forma primitiva.  

O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos piores 
desregramentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele permaneceu austero, negro, 
com seu cabo e suas invariáveis varetas.  

Reparem que é um dos engenhos mais curiosos que o homem já inventou; tem ao mesmo tempo 
algo de ridículo e algo de fúnebre, essa pequena barraca ambulante.  

Já na minha infância era um objeto de ares antiquados, que parecia vindo de épocas remotas, e 
uma de suas características era ser muito usado em enterros. Por outro lado, esse grande acompanhador 
de defuntos sempre teve, apesar de seu feitio grave, o costume leviano de se perder, de sumir, de mudar 
de dono. Ele na verdade só é fiel a seus amigos cem por cento, que com ele saem todo dia, faça chuva 
ou sol, apesar dos motejos alheios; a estes, respeita. O freguês vulgar e ocasional, este o irrita, e ele se 
aproveita da primeira distração para sumir.  

(Adaptado de: BRAGA, Rubem. Coisas antigas. In: 200 Crônicas escolhidas. 13. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998, p.217-9) 
 

 
 

09. De acordo com o texto,  
 
A) mesmo que possam ser condenáveis os abusos a que foi submetido o aspecto das sombrinhas, elas 
têm a grande vantagem de não serem esquecidas exatamente por conta da sua diversidade de cores e 
padrões.  
B) se a todo momento se perde um guarda-chuva, a perda não precisa ser lamentada, já que guarda-
chuvas podem sempre ser comprados por um preço relativamente acessível.  
C) ainda que o guarda-chuva seja uma invenção bastante engenhosa, parece surpreendente que o 
homem não tenha conseguido até hoje inventar alguma coisa mais prática que pudesse substituí-lo na 
proteção contra a chuva.  
D) a despeito da aversão que se possa ter em relação ao guarda-chuva, o seu conservadorismo chega a 
ser atraente sobretudo num mundo em que tudo acaba sofrendo constantes e vertiginosas 
transformações.  
E) se é elogiável o fato do guarda-chuva ter permanecido praticamente o mesmo desde a sua invenção, 
a falta de variedade de seu aspecto é responsável pelas confusões que o levam a constantes trocas de 
dono. 



 
10. Em diversos momentos o autor se vale do humor na composição do texto, como ocorre no 
segmento:  
 
I. Pensando bem, ele talvez derive do fato de ser o guarda-chuva o objeto do mundo moderno mais 
infenso a mudanças. (4o parágrafo)  
 
II. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos piores desregramentos futuristas e tanto abusaram 
que até caíram de moda. (5o parágrafo)  
 
III. Reparem que é um dos engenhos mais curiosos que o homem já inventou; tem ao mesmo tempo algo 
de ridículo e algo de fúnebre... (6o parágrafo)  
 
IV. Por outro lado, esse grande acompanhador de defuntos sempre teve, apesar de seu feitio grave, o 
costume leviano de se perder, de sumir, de mudar de dono. (último parágrafo)  
 
Atende ao enunciado o que consta APENAS em  
 
A) II e IV.  
B) I, II e III.  
C) II e III.  
D) I, III e IV.  
E) IV. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 10 QUESTÕES 

 

01. Acerca da manipulação de pastas e arquivos no MS-Windows 10, analise as afirmativas abaixo: 

I. O nome de um arquivo não pode conter os caracteres: | * / \ : “ < > ? 

II. A extensão, geralmente associada a um arquivo, só pode ser até 3 caracteres e não pode ser 

renomeada. 

III. No Windows é possível haver dois ou mais arquivos com o mesmo nome, dentro da mesma pasta, se 

tiverem extensões diferentes. 

IV. No ambiente Windows, as extensões: Mpg, Avi e Wma, são formatos de arquivos de vídeo. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) I e III   

B) I e IV.  

C) II e IV. 

D) II e III .     

E) IV e V. 

 

02. O diretor do ITEP, requisitou ao Agente administrativo Carlos que ao final da digitação e 

formatação de um relatório no MS-Word 2016, gravasse o arquivo na pasta TEXTOS, no 

computador ITEP1 compartilhado em rede.  

 

Qual o caminho Carlos deve digitar na barra de endereço da caixa Salvar Como do Word, exibida 

abaixo, para salvar o arquivo. 

 

 

 

A) \\itep1\textos. 

B) C:\textos\itep1 



C) //Rede/itep1/textos 

D) C:\Rede\ itep1\ textos. 

E) >>itep1> textos. 

 

03. Sobre os conceitos e recursos relacionados à Redes, Internet e a navegadores, analise os itens 

abaixo: 

I.  O termo Wi-Fi é entendido como uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios na qual é 

usado o protocolo IEEE 802.11. 

II. O protocolo da pilha TCP/IP responsável pela transferência de páginas entre um servidor Web e um 

navegador é o HTTP. 

III. Cada página da Web possui um endereço único de localização chamado de HTML. 

IV. Por ser uma rede privada uma Intranet não utiliza os mesmos protocolos utilizados na Internet. 

 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s) 

 

A) I e III. 

B) I e II.    

C) II e IV. 

D) I, II e IV.    

E) I, III e IV 

 

04. Considere o mecanismo de busca Google, que permite a busca por páginas na Internet.  

Dessa forma, supondo que seja necessário buscar por documentos do tipo PDF contendo a 

expressão “Concurso Itep-RN”, exceto os que contenham em seu conteúdo, a palavra “perito”. 

Para isso, o critério de busca que você pode utilizar é  

 

A) Concurso+Itep+RN in pdf not perito 

B) " Concurso Itep-RN" filetype:pdf ex:perito 

C) "Concurso Itep-RN" filetype:pdf -perito 

D) Concurso+Itep RN file:pdf "perito" 

E) Concurso -Itep+RN typefile:pdf  without "perito" 

 
05. Nos dias atuais os navegadores são amplamente utilizados como ferramenta de trabalho. 
Sobre navegadores Web e os seus recursos, é correto afirmar. 
 

A) O Google Chrome, não possui recurso que permite iniciar uma sessão, salvar e sincronizar marcadores 
entre dispositivos. 
B)  No Google Chrome, para iniciar uma navegação segura, criptografada com o uso do protocolo HTTPS, 
é necessário mudar para o modo anônimo.  
C) o Mozilla Firefox possui um modo de navegação privado, que, ao terminar a sessão, elimina 
automaticamente o histórico e os cookies. 
D) o Google Chrome e o Mozilla Firefox contêm apenas versões para Windows. 
E) No Google Chrome o atalho ALT+ESC permite acessar o Gerenciador de Tarefas para visualizar e 
finalizar processos em execução. 
 

06. Os códigos maliciosos (malware) são programas especificamente desenvolvidos para executar 
ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Sobre códigos maliciosos, é correto 
afirmar que: 

 

A) backdoor é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si 
mesmo, de computador para computador; 

B) spyware é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por 
meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim; 



C) vírus é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações 
coletadas para terceiros; 

D) bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele 
seja controlado remotamente; 

E) worm é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um 
equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o 
acesso ao usuário. 

 

07.  Sobre as ferramentas e recurso do Ms-Word 2016 (PT-BR) analise os itens abaixo: 

I. A seleção completa de um parágrafo, com o uso do mouse, é feita através de um duplo clique (dois 

cliques rápidos) em alguma parte do parágrafo. 

II. No Word, a opção que permite a formatação de um texto previamente selecionado em colunas tipo 

jornalístico é acessível pela guia Layout. 

III. A ferramenta Ortografia e Gramática é acessível pela guia Revisão ou pelo atalho F7. 

IV. Apesar de vários recursos avançados, o Word não permite o uso de fórmulas em uma tabela que 

contenha valores numéricos. 

 

Está correto o que se afirmar, SOMENTE em 

 

A) I e II.    

B) I e III. 

C) II e IV.    

D) II e III. 

E) I, III e IV. 

 

08. Considere o fragmento de planilha criada no MS-Excel 2016(PT-BR): 

 

 

 

Caso o usuário digite a fórmula: 

=SE(MEDIA(B2:D2)>=5;MAXIMO(B2:D4);MENOR(B2:D4;2) 

, na célula A5 e pressione a tecla ENTER, o resultado será 

 

A) 12    

B) 7 

C) 9    

D) 10 

E) #Valor! 

 

09. Sobre os recursos, do sistema operacional Linux, analise os itens abaixo: 

I. Ubuntu  e   Debian são exemplos de distribuições do sistema operacional Linux.  

II. O diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema 
operacional. 

III. No terminal de qualquer distribuição do sistema operacional Linux, como Fedora, o aparecimento do 
caractere $ no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root. 



IV. o comando pwd, digitado no terminal do sistema operacional Linux, informar o diretório atual em que 
o usuário se encontra.   

 

Está correto o que se afirmar, SOMENTE em 

 

A) I e II.    

B) II e III. 

C) II e IV.    

D) I, II e IV. 

E) I e IV. 

 

10. Analise as afirmativas sobre conceitos de hardware e dispositivos de um computador. 

I. A CPU (Unidade Central de Processamento) é o componente responsável por processar os dados em 
um computador. 

II. A memória RAM é volátil, isto é, as informações gravadas nessa memória, se perdem quando o 
computador é desligado. 

III. O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do padrão IDE é mais rápido que em um disco 
do tipo SATA do mesmo tamanho. 

IV. A memória cache localizada na CPU, tem função de agilizar o processamento, pois, armazena os 
dados mais frequentemente usados pelo processador 

 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s) 

 

A)  I e II.     

B) II e III. 

C) II e IV.    

D) I, II e IV. 

E) III e IV. 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL – 6 QUESTÕES 

 
01. O Brasil é um Estado Democrático de Direito que tem, dentre os seus fundamentos expressos 
na Constituição, 
 
A) a liberdade de imprensa. 
B) o desenvolvimento nacional. 
C) a defesa da paz. 
D) o pluralismo político. 
E) a solução pacífica dos conflitos. 
 
02. Segundo disposição expressa da Constituição da República, a República Federativa do Brasil 
é formada 
 
A) pelas unidades federativas articuladas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e constitui-se 
em Estado Unitário Confederado. 
B) pela integração coordenada entre União, Estados e Municípios e constitui-se em Estado Democrático 
Descentralizado. 
C) pelo conjunto reunido de Distritos, Municípios, Estados e regiões e constitui-se em Estado Democrático 
Parlamentar. 
D) pela instituição permanente dos entes federais, municipais e estaduais e constitui-se em Estado 
Democrático Jurisdicional. 
E) pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado 
Democrático de Direito. 
 
03. Em relação ao direito de associação, conforme previsto expressamente na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, 



 
A) fica vedada a suspensão compulsória das atividades das associações, a não ser por decisão judicial 
transitada em julgado. 
B) desde que não tenham fins lucrativos, as atividades associativas gozam de imunidade tributária. 
C) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. 
D) a interferência estatal no funcionamento das associações somente se justifica para garantia da ordem 
pública, social e econômica do país. 
E) todos podem associar-se pacificamente em locais abertos ao público, sendo apenas exigido prévio 
aviso à autoridade competente. 
 
04. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, marque a correta. 
 
A) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, cuja prática confirará 
crime inafiançável e imprescritível. 
B) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, sempre mediante justa e prévia indenização em dinheiro. 
C) Conceder-se-á mandado de injunção para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 
D) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
E) Não haverá pena de caráter perpétuo, salvo em caso de guerra declarada. 
 
 
05. Sobre os Direitos Sociais, marque a correta. 

 
A) Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais estão listados taxativamente na Constituição Federal. 
B) É direito social a garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração 
variável. 
C) O repouso semanal remunerado será, necessariamente, aos domingos. 
D) O piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho é direito social assegurado ao 
empregado doméstico. 
E) É completamente vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a 
cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do 
mandato. 
 
06. Sobre Organização do Estado, marque a correta. 

 
A) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal, os Territórios Federais e os Municípios, todos autônomos, nos termos da 
Constituição. 
B) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, 
ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente 
interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 
C) Recusar fé aos documentos públicos é prerrogativa federativa própria da autonomia dos entes. 
D) A faixa de até duzentas milhas de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de 
fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão 
reguladas em lei. 
E) Os Municípios poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 
 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO – 6 QUESTÕES 

01. O artigo 37 do § 1º da CF expressamente proíbe que conste nome, símbolo ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. A referida proibição decorre da 
aplicação do princípio da  
 
A) impessoalidade, que está expressamente previsto no art. 37 da CF e deve ser observado, como no 
exemplo, em relação à própria Administração e também em relação aos administrados.  



B) especialidade, que a despeito de não estar expressamente previsto no art. 37 da CF, deve ser 
observado, como no exemplo, tanto em relação à própria Administração como em relação aos 
administrados.  
C) impessoalidade, que está expressamente previsto no art. 37 da CF e deve ser observado, como no 
exemplo, em relação à própria Administração, mas não em relação aos administrados, que estão sujeitos 
ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.  
D) especialidade, que decorre do princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público sobre 
o privado e, por essa razão, aplica-se à atividade publicitária da Administração, tida por especial em 
relação às demais atividades públicas.  
E) publicidade, que está expressamente previsto no artigo 37 da CF e configura-se no princípio legitimador 
da função administrativa, informada pelo princípio democrático.  
 
02. A Administração pública está sujeita a princípios que conformam sua atuação. Para esse fim, 
é dizer, da sujeição aos princípios elencados pela Constituição Federal, o termo Administração 
abrange a Administração  
 

A) direta, não estando sujeita aos mesmos princípios a Administração pública indireta e o Poder Judiciário, 
em razão do princípio da separação dos poderes.  
B) pública direta e indireta, não abarcando o Poder Judiciário e Legislativo, mesmo no exercício atípico 
da função administrativa, em razão do princípio da estrita legalidade. 
C) pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.   
D) pública direta e indireta dos Poderes Executivo e Judiciário, excluído o Poder Legislativo, em razão da 
submissão ao Tribunal de Contas.  
E) pública direta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
excluindo a administração pública indireta, por estar sujeita a regime de direito privado.  
 
03. O Estado do Rio Grande do Norte editou decreto indevidamente para criar direito e obrigações 
para servidores públicos estaduais, matéria reservada à lei. A conduta do Poder Executivo em 
questão 
 
A) excede o poder de polícia do Chefe do Executivo, que se submete ao estrito princípio da legalidade. 
B) somente seria válida para criação de direitos ou deveres para os servidores públicos, para o que o 
poder normativo do Executivo tem natureza originária. 
C) exacerba o poder normativo originário que lhe compete, mas pode ser convalidado em observância ao 
princípio da eficiência. 
D) é expressão do poder regulamentar, na medida em que se está diante de decreto autônomo. 
E) excede o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, pois adentra matéria reservada à lei. 
 
04. A responsabilidade por ato comissivo do Estado está sujeita à teoria 
 
A) subjetiva, o que significa ser imprescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer 
o dever de indenizar em face de comportamentos lícitos ou ilícitos. 
B) objetiva, o que significa ser imprescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer 
o dever de indenizar em face de comportamentos lícitos ou ilícitos. 
C) subjetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer 
o dever de indenizar apenas em face de comportamentos ilícitos. 
D) objetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o 
dever de indenizar em face de comportamentos ilícitos e lícitos. 
E) objetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o 
dever de indenizar apenas em face de comportamentos ilícitos. 
 
05. Os atos emanados no exercício da função administrativa possuem atributos que os distinguem 
dos demais atos jurídicos. Nesse sentido, a Administração edita atos que constituem terceiros em 
obrigações, independentemente da vontade destes. Referido atributo é chamado de 
 
A) imperatividade, que após a constitucionalização do direito administrativo, que mitigou o poder 
extroverso da Administração, exige para produção de efeitos a participação do Poder Judiciário. 
B) imperatividade, que não está presente em todos os atos emanados pela Administração, mas apenas 
naqueles que impõem obrigações. 
C) autoexecutoriedade que está presente em todos os atos emanados pela Administração, em razão do 
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 



D) autoexecutoriedade, que não está presente em todos os atos emanados pela Administração, mas 
apenas nos que conferem direitos aos administrados, como, por exemplo, as licenças e autorizações. 
E) presunção de legitimidade ou de veracidade, que encontra seu fundamento último na submissão da 
Administração ao princípio da legalidade, o qual autoriza a produção de efeitos sem a participação do 
Poder Judiciário. 
 
06. Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada 
inconstitucional lei que destinava verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente 
privado, sem amparo jurídico-administrativo. Assim, entendeu a Corte Suprema tratar-se de 
favorecimento a seguimento social determinado, incompatível com o interesse público e com 
princípios que norteiam a atuação administrativa, especificamente, o princípio da  
 

A) presunção de legitimidade restrita.  
B) motivação. 
C) impessoalidade.  
D) continuidade dos serviços públicos.  
E) publicidade.  

 

 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL – 6 QUESTÕES 

 
01. No tocante aos delitos praticados por funcionários públicos contra a Administração Pública, 
analise as assertivas e assinale a única opção correta.  
 
A) A reparação do dano, se precede à sentença recorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, 
reduz de metade a pena imposta.   
B) O funcionário público que solicitar, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, não responderá pelo delito de 
concussão, mas sim de corrupção ativa.  
C) Funcionário público que deixa, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração 
no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não leva o fato ao conhecimento da autoridade 
competente, responderá pelo delito de prevaricação.  
D) Funcionário público que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração 
pública, valendo-se da qualidade de funcionário, responderá pelo delito de advocacia administrativa.   
E) considera-se funcionário público, para todos os efeitos, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.  
 
02.  acerca do instituto da “tentativa” prevista no Código Penal, assinale a opção correta: 
 
A) Diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, o delito não se consuma por vontade própria do 
agente.   
B) quando um delito é tentado, o juiz deve reduzir a pena em relação ao delito consumado, na fração de 
um terço, salvo se houver disposição expressa em contrário.   
C) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se 
produza, responderá pelo delito tentado, onde o juiz fará uma redução de pena entre um e dois terços, 
em relação ao delito consumado.  
D)  Quando tratar-se de ineficácia relativa do meio ou relativa impropriedade do objeto, é possível a 
punição pelo delito tentado.  
E) se um funcionário público, em razão da função, exige para si, vantagem indevida de alguém e, por 
motivos alheios à sua vontade, não recebe o valor exigido, o delito estará tentado, devendo o juiz reduzir 
a pena entre um e dois terços em relação ao delito consumado.  
 
03.  Quanto às excludentes de ilicitude e de culpabilidade previstas no Código Penal, assinale a 
única opção correta: 
 
A) entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por 
sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, 
não era razoável exigir-se.    



B) o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém 
durante a prática de crimes, está amparado pelo estado de necessidade, fator este que constitui uma 
excludente de ilicitude.  
C) O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, exclui o dolo; se evitável, poderá diminuir a pena entre 
um sexto a um terço.  
D) É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.    
E) A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso 
fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.   
 
04.  no tocante ao estudo das “ penas”  previstas no Código Penal, analise as assertivas e assinale 
a única opção incorreta:  
 
A) O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, 
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
B) O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento 
da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, 
com os acréscimos legais. 
C)  As penas restritivas de direitos são autônomas e podem substituir as privativas de liberdade, quando, 
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência 
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.  
D) Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, antes de transitar em julgado a 
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.  
E) haverá concurso material de delitos, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 
praticar dois ou mais crimes, idênticos ou não, devendo, no caso, aplicar-se cumulativamente as penas 
privativas de liberdade em que haja incorrido. 
05. De  acordo com o Código Penal, ocorrerá   “erro na execução” quando: 
 
A) por erro de percepção, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa 
diversa, não se considerando, neste caso, as condições ou qualidades da vítima atingida, senão as da 
pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.  
B) por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, devendo o 
agente responder por culpa, se o fato é previsto como crime culposo.  
C) por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que 
pretendia ofender, atinge pessoa diversa, respondendo como se tivesse praticado o crime contra aquela. 
D)  Quando o agente, por erro na execução, acaba por praticar dois ou mais crimes, idênticos ou não, 
devendo, neste caso, ser aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, 
mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.  
E) quando o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se 
existisse, tornaria a ação legítima.  
 
06. Quanto à aplicação da pena, prevista no Código Penal, é correto assentar que: 
 
A)  No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.    
B) O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (quarenta) 
anos.   
C) No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena menos grave e depois, a mais grave.   
D) Não é cabível livramento condicional nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo.  
E) Constituem efeitos da condenação, dentre outros, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo 
quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a dois anos, nos crimes 
praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública e quando for 
aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.   

 

 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL –  

6 QUESTÕES 



01. Nos crimes de ação penal pública, 
 
A) o inquérito policial será iniciado a requerimento do ofendido ou de seu procurador, sem possibilidade 
de instauração de ofício por parte da autoridade policial. 
B) o requerimento do ofendido deverá conter imprescindivelmente a narração do fato, com todas as 
circunstâncias. 
C) o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. 
D) o inquérito policial poderá ser iniciado ainda que a ação pública dependa de representação, estando 
ela inicialmente ausente, desde que apresentada dentro de 6 meses a contar do fato criminoso. 
E) o inquérito policial não poderá extrapolar o prazo de 30 dias corridos quando se tratar de indiciados 
soltos, ainda que a autoridade policial requeira dilação. 
 
02. Sobre os prazos e demais disposições comuns sobre o inquérito policial brasileiro, é correto 
afirmar que 
 
A) o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver 
preso temporariamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de 
prisão. 
B) os prazos de término do inquérito policial são disciplinados unicamente pelo Código de Processo Penal. 
C) os prazos comuns do inquérito policial devem findar rigorosamente em 15 dias úteis. 
D) o inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias, quando o indiciado estiver solto, mediante fiança ou 
sem ela. 
E) os prazos do inquérito policial contar-se-ão em dias úteis, contado o prazo do dia inicial e descontado 
o prazo do dia derradeiro. 
 
03. O direito de ação penal é o direito público subjetivo de se pedir ao Estado-Juiz a aplicação do 
direito penal objetivo a um caso concreto. Sobre a ação penal, assinale a alternativa correta. 
 

A) A representação é retratável até o oferecimento da denúncia pelo Juízo. 
B) A ação penal, nas contravenções, só será iniciada com o auto de prisão em flagrante. 
C) Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação pública subsidiária 
da pública. 
D) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba 
a ação privada, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o 
lugar e os elementos de convicção. 
E) As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas não poderão exercer a ação penal. 
 
04. À luz do Código de Processo Penal, assinale a alternativa que NÃO determinará a competência 
jurisdicional. 
 

A) A natureza da infração. 
B) O lugar da infração. 
C) A prevenção. 
D) O domicílio ou residência do ofendido. 
E) A prerrogativa de função. 
 
 
05. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto. No que se refere ao exame de corpo de delito, com fundamento no que dispõe o Código 
de Processo Penal Brasileiro, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O exame de corpo de delito será feito em qualquer dia e a qualquer hora. 
B) Não é necessário que o exame de corpo de delito seja realizado por perito oficial portador de diploma 
de curso superior, bastando que se trate de pessoa com ampla expertise e experiência na área. 
C) A realização de exame de corpo de delito terá prioridade de realização quando se tratar de crime que 
envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. 
D) Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida 
pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. 
E) O exame de corpo de delito não poderá ser suprido com a confissão do acusado. 
 
06. Tratando das perícias em geral, com base no Código de Processo Penal, assinale a alternativa 
correta. 



 
A) Os peritos elaborarão o laudo pericial no prazo máximo de 10 dias improrrogáveis, onde descreverão 
minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. 
B) Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio 
de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios 
e em que época presumem ter sido o fato praticado. 
C) Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova 
documental produzida por terceiro poderá suprir-lhe a falta. 
D) No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á que, para a 
comparação, unicamente servirão aqueles documentos que já tiverem sido judicialmente reconhecidos 
como de punho da pessoa analisada. 
E) A autópsia será feita pelo menos doze horas depois do óbito, sendo vedado aos peritos fazer a autópsia 
antes daquele prazo. 
 

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA – 10 QUESTÕES 

 
01. Sobre a Criminalística podemos afirmar: 
 
A) A Criminalística é dispensável na investigação de atos presumidamente criminosos, o intuito precípuo 
é possibilitar a aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse fundamento, deverão conhecê-
la todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas, principalmente, policiais, peritos, 
promotores, juízes e advogados. 
B) A Criminalística é indispensável na investigação de atos presumidamente criminosos, o intuito precípuo 
é possibilitar a aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse fundamento, deverão conhecê-
la todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas, principalmente, policiais, peritos, 
promotores, juízes e advogados. 
C) A Criminalística é indispensável na investigação de atos presumidamente não criminosos, o intuito 
precípuo é possibilitar a aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse fundamento, deverão 
conhecê-la todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas, principalmente promotores, 
juízes e advogados. 
D) A Criminalística é indispensável na investigação de atos presumidamente ilícitos, sejam criminosos ou 
não, o intuito precípuo é possibilitar a aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse 
fundamento, deverão conhecê-la todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas, 
principalmente, promotores, juízes e advogados. 
E) A Criminalística é dispensável na investigação de atos presumidamente criminosos, o intuito precípuo 
é possibilitar a provável aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse fundamento, deverão 
conhecê-la todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas, principalmente, policiais, peritos, 
promotores, juízes e advogados. 
 
 
02. Quais são os objetivos da Criminalística: 
 
A) Criminalística é um conjunto de procedimentos aplicados ao estudo subjetivo de um crime para se 
chegar ao conhecimento do mesmo, a identificação do modus operandi, e as identificações dos autores 
e vítimas. 
B) Criminalística é um conjunto de procedimentos aplicados ao estudo material de um fato qualquer para 
se chegar a materialidade do mesmo, a identificação do modus operandi, e as identificações dos autores. 
C) Criminalística é um conjunto de procedimentos aplicados ao estudo material de um crime para se 
chegar a materialidade do mesmo, a identificação do modus operandi, sendo as identificações dos 
autores e vítimas uma finalidade exclusiva da investigação subjetiva. 
D) Criminalística é um conjunto de procedimentos aplicados ao estudo material de um crime para se 
chegar a materialidade do mesmo, a identificação do modus operandi, e as identificações dos autores e 
vítimas. 
E) Criminalística é um conjunto de provas construídas para o estudo subjetivo de um crime para se chegar 
ao conhecimento do mesmo, a identificação do modus operandi, e as identificações dos autores e vítimas. 
 
03. Ainda sobre os objetivos da Criminalística podemos afirmar que: 
 



A) A Criminalística tem como objetivo a análise de vestígios materiais intrínsecos relativos ao local 
periciado, relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao 
direcionamento interpretativo do fato criminoso. 
B) A Criminalística tem como objetivo a análise dos elementos subjetivos relativos ao local periciado, 
relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao direcionamento 
interpretativo do fato criminoso. 
C) A Criminalística tem como objetivo a análise de vestígios materiais extrínsecos relativos ao local 
periciado, relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao 
direcionamento interpretativo dos fatos sociais. 
D) A Criminalística tem como objetivo a análise de vestígios materiais extrínsecos relativos ao local 
periciado, relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao 
direcionamento interpretativo do fato criminoso. 
E) A Criminalística tem como objetivo a análise de vestígios materiais extrínsecos relativos ao local 
periciado, relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao 
direcionamento Real do fato criminoso. 
 
04. Edmond Locard, em 1892, introduziu em seu trabalho intitulado A investigação criminal e os 
métodos científicos, a verificação dos vestígios encontrados nos locais de crime a fim de 
reconstruir os fatos de uma cena do crime e determinar a sua teoria. A teoria exprime que: 
 

A) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, é aplicável na cena de crime, na qual os 
intervenientes entram em contato com a própria cena onde o crime foi executado, trazendo algo relevante 
para a cena do crime. Cada contato deixa então o seu rasto. 
B) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, é aplicável na cena de crime, na qual os 
intervenientes não entram em contato com a própria cena onde o crime foi executado, sendo logo um 
método útil para investigações subjetivas.  
C) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, não é aplicável na cena de crime, mas sim 
sobre as análises dos fatos narrados pela testemunha de um crime, durante seu depoimento, sendo um 
método essencial para avaliação da veracidade dos fatos narrados. 
D) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, é aplicável na cena de crime, na qual  o 
autor de um crime entra em contato apenas com o corpo da vítima, trazendo algo relevante para a 
investigação.  
E) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, é aplicável na cena de crime, na qual os 
intervenientes entram em contato com a própria cena onde o crime foi executado, trazendo algo não tão 
relevante para a cena do crime.  
 
05. Sobre os conceitos de Vestígio, Evidência e Indício, responda V ou F e depois marque a 
alternativa que corresponda a sequência: 
 
(  )  Indício é todo objeto ou material bruto constatado e/ou recolhido em local de crime ou presente 

em uma situação a ser periciado e que será analisado posteriormente. 
(  )  Evidência é todo objeto ou material bruto constatado e/ou recolhido em local de crime ou presente 
em uma situação a ser periciado e que será analisado posteriormente. 
(  )  Indício é expressão utilizada no meio jurídico que significa cada uma das informações (periciais 

ou não) relacionadas com o conjunto probante. 
(  )  Vestígio é todo objeto ou material bruto constatado e/ou recolhido em local de crime ou presente 
em uma situação a ser periciado e que será analisado posteriormente 
(  ) Evidência é o vestígio que após as devidas análises constata-se, técnica e cientificamente, sua 
relação com o fato periciado. 
 
A) VVFFF 
B) FVFVF 
C) FFVVV 
D) VVFVF 
E) VVVFF 

 
 

06. Sobre o conceito de Vestígios Verdadeiros, Ilusórios e Forjados podemos afirmar que: 
 
A) vestígio forjado é todo elemento encontrado no local do crime que não esteja relacionado às ações 
dos atores da infração e desde que a sua produção não tenha ocorrido de maneira intencional. 



B) vestígio ilusório entendemos todo elemento encontrado no local do crime, cujo autor teve a intenção 
de produzi-lo, com o objetivo de modificar o conjunto dos elementos originais produzidos pelos atores 
da infração. 
C) vestígio forjado poderá ser produzido por qualquer pessoa que tenha interesse em modificar a 
cena de um crime, por mais diversas razões.  
D) O vestígio verdadeiro é uma depuração total dos elementos encontrados no local do crime,  são 
aqueles produzidos diretamente pelos atores da infração, bem como os elementos encontrados no 
local do crime que não esteja relacionado às ações dos atores da infração 
E) vestígio forjado poderá ser produzido por apenas uma pessoa que tem interesse em modificar a 
cena de um crime, por mais diversas razões.  
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL – 10 QUESTÕES 

 
01. No que se refere à obrigatoriedade do sigilo profissional e aos documentos médicos, é 
correto afirmar que o(a) 

 

A) declaração de óbito é padronizada de acordo com os parâmetros de cada estado da 
Federação. 
B) relatório médico ditado ao escrivão, logo após o exame, é denominado relatório médico-legal. 
C) perito médico-legal tem o dever de manter a obrigatoriedade do sigilo profissional mesmo se 
estiver a serviço da justiça. 
D) médico que emite atestado, nos casos de doenças de notificação compulsória, está liberado 
do sigilo profissional. 

E) revelação do diagnóstico explicitado ou codificado pelo médico assistente independe, do 
ponto de vista ético e jurídico, de autorização prévia do paciente. 
 
02. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às lesões provocadas por projétil de arma de fogo: 

 
A) Nos ferimentos por projéteis de arma de fogo, se costuma ter ou orlas de contusão e enxugo no 
orifício de entrada. 
B) Nos ferimentos por arma de fogo com arma encostada, se costuma ter câmara de mina de Hoffman 
e zona de esfumaçamento. Também pode haver, se tiver osso subjacente, sinal de Benassi. 
C) São características de ferimento de entrada causado por projétil de arma de fogo: bordas evertidas 
e ausência de orlas ou zonas. 
D) No tiro à queima-roupa se costuma ter zona de tatuagem. 
E) Em tiros à distância, não se tem zona de tatuagem, de esfumaçamento. 
 
03. O frio e o calor podem modificar o estado físico dos corpos humanos e causar lesões, 
respectivamente, conhecidas por geladuras e queimaduras, que podem ser classificadas 
em graus (1 a 4). Assinale a alternativa que apresenta algumas das características de cada grau, 
respectivamente, para as geladuras/ queimaduras. 
 

A) Primeiro grau: aspecto anserino da pele / flictenas. 
B) Segundo grau: eritema / flictenas. 
C) Terceiro grau: bolhas hemorrágicas / incidência até os planos musculares. 
D) Quarto grau: desarticulação/ cicatriz retrátil. 
E) Primeiro grau: rubefação / flictenas. 
 
04. Em relação aos mecanismos de ação, é INCORRETO afirmar que: 
A) Os agentes perfurocontudentes onde a lesão acontece mais pelo peso e força com que eles são 
usados do que pelo deslizamento do gume. 
B) Os agentes perfurantes atuam por pressão em um ponto de contato, rompendo as fibras e 
causando danos internos bem maiores do que o pequeno orifício de entrada. 
C) Os agentes cortantes atuam em contato com o corpo, que se dá por uma linha do gume, cortam por 
deslizamento e pressão, geralmente sem maior profundidade. 
D) Os agentes contundentes atuam por choque, pressão ou deslizamento no contato com a 



superfície plana, como regra. 
E) Os agentes perfurocortantes onde além da perfuração, por pressão, ocorre ação lateral, resultando 
corte. 
 
05. A asfixia é o fenômeno da modalidade de energia de ordem físico-química. A respeito 
do assunto, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. São sinais externos da asfixia mecânica: cianose de face, cogumelo de espuma e equimose das 
mucosas. 
II. Sufocação direta é a modalidade de asfixia que ocorre por oclusão da boca e das fossas nasais ou 
por compressão do tórax e abdome, impedindo os movimentos respiratórios. 
III. São sinais cadavéricos frequentes no afogamento: Manchas de Tardieu e diluição do sangue. 
 
Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas estão corretas 
B) Apenas a afirmativa I está correta 
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
E) Apenas a afirmativa III está correta 
 
06. Nas feridas cortantes ou incisas, geralmente se encontra a presença de 

 
A) extensão maior que profundidade. 
B) pouco sangramento e bordas irregulares. 
C) predomínio da profundidade em relação à extensão. 
D) bordas evertidas e com grande profundidade. 
E) lesões cujo instrumento transfere a energia por pressão. 
 
07. O espectro equimótico de Le Gran Du Saulle representa a cronologia das equimoses, 
EXCETO: 

 
A) nas áreas queratinizadas. 
B) nas regiões subungueais. 
C) no couro cabeludo. 
D) na conjuntiva. 
E) nas áreas de musculatura estriada. 
 
08. Na perícia de conjunção carnal, a maioria das lesões encontradas nas vítimas de crimes 
sexuais é de caráter inespecífico, o que torna necessária a realização de métodos 
complementares para a elucidação dos vestígios, entre os quais NÃO se inclui: 
 

A) Pesquisa direta de espermatozoides. 
B) Dosagem de prostaglandina F2-alfa. 
C) Dosagem de fosfatase ácida prostática. 
D) Pesquisa de antígeno prostático específico. 
E) Exame de confronto genético. 
 
09. Dentre os fenômenos cadavéricos transformativos, tem-se a 

 

A) autólise, que é o processo de destruição macroscópica decorrente da ação da água do meio ambiente 
em que o cadáver se encontra. 
B) putrefação, fenômeno que antecede a autólise, caracterizada pela decomposição fermentativa da 
matéria inorgânica. 
C) maceração, que é o processo de conservação que ocorre na morte do feto dentro do útero materno 
em qualquer tempo da gestação. 
D) mumificação, que é um processo destrutivo do cadáver, sendo decorrente de meios naturais. 
E) saponificação, na qual o cadáver é transformado em uma substância untuosa após um certo 
estágio da putrefação. 
 
10. Um processo de grande importância na cronotanatognose desenvolve-se em quatro 
fases: período cromático, período enfisematoso, período coliquativo e período de 
esqueletização. 



 
A) autólise. 
B) putrefação. 
C) maceração. 
D) coreificação. 
E) mumificação. 
 

NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL – 10 QUESTÕES 

 
01. Ao final da perícia, o perito odontolegista redige um documento denominado 
 
A) Atestado. 
B) Auto. 
C) Notificação compulsória. 
D) Parecer Médico-Legal. 
E) Laudo pericial. 
 
02. Em relação à história da Odontologia Legal, é correto afirmar: 

 
A) O registro mais antigo de identificação pelos dentes ocorreu em 49 d.C., quando o imperador romano 
foi identificado. 
B) Em 1897, em Paris, houve um grande incêndio e os cadáveres encontrados foram identificados através 
do exame de DNA. 
C) Em 1909 houve um incêndio no Consulado alemão em Pequim e o corpo encontrado foi identificado 
como sendo do secretário do consulado, que estava 
desaparecido. Posteriormente foi verificado que o incêndio foi acidental. 
D) Henrique Tânner de Abreu escreveu a lei que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil. 
E) Quando o Titanic naufragou, em 1912, houve mais de 1.500 óbitos, sendo que muitas dessas pessoas 
foram reconhecidas pelo exame das arcadas dentárias. 
 
03. Na dentição decídua e na definitiva, existem elementos dentários com nomes correspondentes 
e outros que diferenciam as duas dentições. Quais dentes ou grupo de dentes que só existem na 
dentição permanente. 
 
A) Pré-molares e primeiros molares. 
B) Segundos molares e incisivos. 
C) Incisivos laterais e terceiros molares. 
D) Terceiros molares e pré-molares. 
E)  Caninos e incisivos. 
 
04. Assinale a alternativa correta 
 

A) As obras “Arte Dental em Medicina Legal” e “Odontologia Legal” foram escritas pelo pai da 
odontologia legal brasileira.  
B) A cronotanatognose está relacionada com estimativa do tempo de morte. 
C) Conforme a lei nº 5.081/66 existem três categorias de peritos oficiais: o criminal, o médico legista e o 
odontolegista. 
D) A perícia serve para produzir vestigios. 
E) A prova não demonstra a veracidade dos fatos. 
 
05. Em relação ao perito odontolegista é correto afirma que, são áreas de atuação do profissional, 
exceto: 
 
A) Tanatologia forense 
B) Traumatologia forense 
C) Antropologia forense 
D) Papiloscopia forense 
E) Balística forense 
 



06. Quando o perito elabora um laudo, este é composto de sete partes. Em relação a este 
documento, assinale a alternativa correta. 
 
A) O histórico deve conter a visão dos peritos sobre os fatos. 
B) A descrição é a parte onde o perito deve afirmar sua opinião pessoal. 
C) A discussão é a parte subjetiva do laudo. 
D) Os quesitos só podem ser oficiais. 
E) A conclusão é a parte mais importante do laudo. 
 
07.O perito odontolegista ao coletar vestígios de uma vítima, deverá observar a legislação sobre 
cadeia de custódia. Conforme a lei, a cadeia de custódia está relacionada as seguintes etapas, 
com exceção de: 

 
A) Processamento 
B) Transporte 
C) Coleta 
D) Confinamento 
E) Reconhecimento 
 
08. No que concerne ao histórico e ao exercício legal da odontologia no Brasil, assinale a opção 
correta. 
 
A) O defensor público não é autoridade competente para requisitar perícia. 
B) O termo peritus peritorum é empregado para o perito expert em determinado assunto. 
C) Conforme o Código Penal o perito pode calar a verdade. 
D) A antropologia forense estabelece o perfil biológico do agressor. 
E) Os dados ante mortem e post mortem está associado a identificação humana. 
 
09. Quanto a área de atuação do perito odontolegista, é correto afirmar, exceto: 
 
A) O perito do juízo exerce atividade na área criminal.  
B) Pode atuar na área trabalhista. 
C) O perito utiliza radiografias para estimar a idade da vítima. 
D) Pode atuar na identificação humana. 
E) Atua na área de infortunística. 
 
10.O sistema de notação dentária da Federação Dentaria Internacional é o mais aceito e utilizado. 
Conforme o enunciado qual alternativa corresponde a este sistema: 
 
A) Sistema quadrante-dente  
B) Sistema de dois algarismos 
C) Sistema de hemi-arcos. 
D) Sistema horário. 
E) Sistema de quatro números. 

 

NOÇÕES DE BIOLOGIA – 10 QUESTÕES 

 
01. A lactase é uma enzima presente no intestino delgado que converte lactose em galactose e 
glicose. Algumas pessoas apresentam níveis baixos da enzima lactase e, por isso, podem ter 
dificuldade em digerir a lactose presente no leite. O diagnóstico dessa deficiência de lactase pode 
ser feito por meio de exames de sangue: são colhidas amostras de sangue e medidos os níveis de 
glicemia após 12 horas de jejum e após 30 e 60 minutos da ingestão de lactose dissolvida em água. 
Nos pacientes com níveis normais de lactase, ocorre aumento da glicemia em 20 mg/dl ou mais 
em pelo menos um dos intervalos de tempo 30 e 60 minutos). Em pacientes com níveis baixos de 
lactase, o aumento da glicemia nas duas dosagens após a ingestão de lactose é menor que 20 
mg/dl. 
 
Considerando a deficiência de lactase e o teste descrito no texto, é correto afirmar:   
 



A) Devido à deficiência de lactase, a glicose chega inalterada ao intestino grosso, onde é fermentada por 
bactérias, produzindo gases e ácido láctico.  
B) Um aumento de pelo menos 20 mg/dl na glicemia indica que o paciente tem deficiência de lactase, 
pois houve acúmulo de lactose no sangue.  
C) Em pacientes com deficiência de lactase, a lactose ofertada no teste é convertida somente em 
galactose, motivo pelo qual não há aumento da glicemia.  
D) Em pacientes sem deficiência de lactase, um aumento de pelo menos 20 mg/dL na glicemia indica 
síntese adequada de lactose pela ação da lactase.  
E) Se houver aumento da glicemia maior que 20 mg/dl após a ingestão de lactose, significa que houve 
conversão adequada da lactose em glicose pela ação da lactase.  
 
02. Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento: 

 
Materiais: copo plástico pequeno, leite e suco de limão. 
Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e, em seguida, adicione lentamente 20 gotas 
de limão. 
 
Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite 
e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo 
digestório estaria sendo simulado?  

 
A) Ação da bile sobre as gorduras no duodeno.    
B) Ação do suco pancreático sobre as gorduras.    
C) Ação da saliva sobre os carboidratos na boca.    
D) Ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo.    
E) Ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago.    
 
03- Analise a seguinte reação química que ocorre no sangue humano. 

 

 
 
Essa reação química corresponde à principal forma de transporte  
 
A) do gás carbônico.    
B) do elemento oxigênio.    
C) do ácido lático.    
D) da carboemoglobina.    
E) da carboxiemoglobina.    
 
04. A eritropoetina (EPO) é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a 
maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido 
usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No 
entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico 
Internacional e seu uso considerado doping. 

MARTELLI, A. Eritropoetina: síntese e liberação fisiológica e o uso de sua forma recombinante no esporte. Perspectivas 
Online: biológicas & saúde, v. 10, n. 3, 2013 (adaptado). 

 
Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas 
está relacionada ao transporte de  
 

A) lipídios, para aumento do gasto calórico.    
B) ATP, para aumento da síntese hormonal.     
C) oxigênio, para aumento da produção de ATP.     
D) proteínas, para aumento da massa muscular.     
E) vitamina C, para aumento da integridade dos vasos sanguíneos.     
 
05. No sistema circulatório humano,  
 

A) a veia cava superior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado da cabeça, dos braços e da parte 
superior do tronco, e chega ao átrio esquerdo do coração.     

2 2 2 3 3CO H O H CO H HCO    



B) a veia cava inferior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado da parte inferior do tronco e dos 
membros inferiores, e chega ao átrio direito do coração.     
C) a artéria pulmonar transporta sangue rico em oxigênio, do coração até os pulmões.     
D) as veias pulmonares transportam sangue rico em oxigênio, dos pulmões até o átrio direito do coração.     
E) a artéria aorta transporta sangue rico em oxigênio para o corpo, por meio da circulação sistêmica, e 
sai do ventrículo direito do coração.     
 
06. O esquema abaixo mostra, de forma simplificada, o caminho do sangue no corpo humano, 
indicado por setas. As câmaras cardíacas estão legendadas por AD (átrio direito), AE (átrio 
esquerdo), VD (ventrículo direito) e VE (ventrículo esquerdo) e os principais vasos sanguíneos 
estão numerados de 1 a 4. 
 

 
 
A artéria aorta e as veias cavas estão representadas, respectivamente, pelos números  

 
A) 2 e 1.     
B) 4 e 3.     
C) 4 e 2.     
D) 2 e 3.     
E) 1 e 3.     
 
07. Hipócrates, “o pai da medicina”, na Grécia antiga, admitia que o organismo reagia de maneira 
compensatória quando surgisse alguma enfermidade e afirmava que o estado de saúde era o 
resultado da harmonia entre o organismo e o seu meio ambiente. Esse “Princípio” de equilíbrio, 
proposto por Hipócrates, pode ser traduzido como  
 

A) regulação biológica.    
B) relatividade.    
C) homeostase.    
D) sistema tampão.     
E) metabolismo.     
 
08. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2015, indicam que o número de fumantes no 
Brasil caiu 31% nos últimos nove anos. No entanto, o país ainda apresenta cerca de 20 milhões de 
habitantes sujeitos a um maior risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer, doenças 
pulmonares e cardiovasculares devido ao tabagismo. Entre as principais doenças pulmonares 
relacionadas ao cigarro está o enfisema, que é uma irritação respiratória crônica, de lenta 
evolução, na qual as paredes internas dos alvéolos pulmonares são destruídas. O indivíduo que 
sofre de enfisema apresenta respiração ofegante, com chiado e falta de ar, que se agravam à 
medida que a doença avança. Os sintomas do enfisema estão diretamente relacionados à função 
das estruturas pulmonares que são afetadas por essa doença. A função principal dessas 
estruturas é  

 
A) produzir muco para revestir as vias aéreas e garantir a umidificação e purificação do ar inalado.    
B) facilitar a passagem do ar até os bronquíolos, onde ocorre o processo de hematose.    
C) permitir que ocorram as trocas gasosas entre o sangue e o ar que foi inalado.    
D) promover o movimento de inspiração e expiração do ar.    
E) sustentar a estrutura interna dos pulmões.    



 
09. Na figura, uma demonstração feita com garrafa pet, tubos e balões de borracha simula o 
funcionamento do sistema respiratório humano. 
 

 
 
Sobre o sistema respiratório humano e as estruturas que o representam na demonstração, é 
correto afirmar que  
 
A) o movimento da mão esticando a borracha corresponde ao relaxamento do diafragma, em resposta a 
estímulos de quimiorreceptores localizados no bulbo, que detectam a baixa concentração de O2 no 
sangue e promovem a inspiração.    
B) o movimento da mão esticando a borracha corresponde à contração do diafragma, por ação do bulbo 
quando o pH do sangue circulante diminui em razão da formação de ácido carbônico no plasma.    
C) a garrafa pet corresponde à pleura, membrana dupla que envolve os pulmões e que apresenta 
quimiorreceptores sensíveis à variação de O2 e CO2 nos capilares alveolares, desencadeando os 
movimentos de inspiração e expiração.    
D) a garrafa pet corresponde à parede da caixa torácica que, ao manter o volume torácico constante, 
permite que os pulmões, representados pelos balões, se inflem na inspiração e se esvaziem na expiração, 
expulsando o ar rico em CO2    
E) os tubos que penetram na garrafa correspondem à traqueia e aos brônquios que, embora não 
apresentem movimentos de contração e relaxamento, favorecendo a movimentação do ar nas vias 
respiratórias, possuem válvulas que impedem a mistura do ar rico em O2 com o ar rico em CO2    
 
10. Órgão humano, localizado na cavidade abdominopélvica, responsável pela secreção de um 
hormônio diretamente relacionado à absorção de carboidratos pelas células. Atua também no 
sistema digestório, realizando a secreção de suco digestivo responsável pela degradação da 
maioria das moléculas dos alimentos, como carboidratos, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos. 
O órgão descrito é o:  
 
A) Pâncreas.    
B) Fígado.    
C) Estômago.    
D) Baço.    
E) Timo.    

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


