
SIMULADO PC RN – 26/06/2021 

 
 
01. Indique a quantidade de frases, dentre as apresentadas abaixo, que se apoiam 
em intertextualidade, ou seja, no diálogo com outros textos. 
 
I – “Dize-me com quem andas e te direi quem és na presença do meu advogado”. 
(Planeta Diário) 
II – “No futebol brasileiro você não tem que matar um leão por dia. Tem que matar todos 
os leões da floresta por dia”. (Telê Santana) 
III – “Para meio entendedor, uma palavra basta”. (Eduardo Suplicy) 
IV – “Pode-se enganar todo mundo o tempo todo, se a campanha estiver certa e a verba 
for suficiente”. (Joseph E. Levine) 
V – “A morte é o clube mais aberto do mundo”. (Otto Lara Resende) 
 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
02. Considerando que os chamados gêneros textuais são realizações linguísticas 
concretas, definidas por propriedades socio-comunicativas, não deve ser 
incluído(a) entre os gêneros: 
 
A) cantiga de roda. 
B) bula de remédio. 
C) argumentação. 
D) crônica. 
E) entrevista. 
 
03. Observe a charge abaixo. 
 

 
 



A frase da esquerda mostra um problema teórico, que é 
 
A) a confusão entre flexão e derivação. 
B) a inexistência de concordância nas palavras que variam em grau. 
C) a impossibilidade de haver concordância simultânea de gênero e número. 
D) a incoerência semântica entre a primeira palavra e as demais. 
E) a mistura de concordância com classes gramaticais. 
 
04. “A ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua, se não 
fosse perigosamente pretensiosa. 
Essa crença lançou raízes profundas no espírito humano, reforçada por doutrinas que 
situam corretamente o Homo Sapiens no ponto mais alto da evolução, mas incidem no 
equívoco de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Pode-se dizer com 
segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em 
permuta e equilíbrio entre seres e coisas”. 

Lisboa, Luiz Carlos. Olhos de ver; ouvidos de ouvir. Ed. DIFEL. 2013. 

 
Esse trecho critica basicamente 
 
A) a visão da criação trazida pela Bíblia. 
B) uma visão biológica sobre o Homo Sapiens. 
C) a ingenuidade de grande parte da população. 
D) a ignorância humana sobre suas próprias origens. 
E) a existência de crenças infundadas na humanidade. 
 
05. “No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial está fantasiado de 
bandido e um bandido de policial. Os policiais justificam que a charge é ofensiva à 
categoria. Mas o colunista alerta que atitudes como esta ferem a liberdade de expressão 
e configuram censura prévia”. 
 
Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a afirmativa correta. 
 
A) Para a compreensão do texto, é indispensável a presença da charge. 
B) A interpretação da charge é independente do momento em que foi veiculada. 
C) O termo “em que” se refere a “o jornal”. 
D) A “categoria” citada é a dos jornalistas. 
E) O demonstrativo “esta” se refere semanticamente ao problema judicial. 
 
06. “Ao longo dos últimos anos, a participação de pessoas com idade superior aos 60 
anos vem aumentando na força de trabalho do país. Além do envelhecimento da 
população, os idosos estão adiando a saída do mercado. E para protegê-los, o Estatuto 
do Idoso, que completou 15 anos no dia 1º de outubro, também trata de direitos relativos 
a trabalho e renda. Entretanto, alguns ainda não saíram do papel.” 

Tribuna da Bahia, 18/11/2018. 

 
Assinale a opção que apresenta a substituição adequada de um segmento desse 
texto. 
 
A) “Ao longo dos últimos anos” / após os últimos anos. 
B) “força de trabalho do país” / força de trabalho dos países. 
C) “para protegê-los” / a fim de proteger-lhes. 
D) “que completou” / o qual completou. 
E) “alguns ainda não saíram” / alguns até agora não saíram. 
 



07. A frase “Os candidatos farão as inscrições até sexta-feira” foi modificada segundo 
critérios diferentes; a forma da frase que mostra incorreção de acordo com o 
critério indicado é: 
A) Na voz passiva: Far-se-ão as inscrições pelos candidatos até sexta-feira; 
B) Com pleonasmo: As inscrições, os candidatos as farão até sexta-feira; 
C) Com inversão de termos: Os candidatos farão, até sexta-feira, as inscrições; 
D) No discurso indireto: O jornal disse que os candidatos farão as inscrições até sexta-
feira; 
E) Com sujeito explícito: Serão feitas as inscrições até sexta-feira. 
08.  Assinale a opção abaixo em que existe erro ortográfico. 

 
A)  privilégio – bêbedo – infarto 
B) irriquieto – hieróglifo – crânio 
C) muçarela – poleiro – receoso 
D) majestade – obcecar – jenipapo 
E) jabuticaba – feioso – piscina 
 
09. A palavra “agrícola-ambiental” aparece grafada com hífen pela mesma razão 
semântica do seguinte vocábulo abaixo: 
 
A) segunda-feira; 
B) tenente-coronel; 
C) inter-relacionamento; 
D) cara-de-pau; 
E) político-econômico. 
 
10. Na construção de um texto, a substituição de um elemento por outro na 
continuidade do texto pode ocorrer por meio de diferentes processos. 
Assinale a opção que indica a frase em que os termos 
sublinhados NÃO exemplificam o processo indicado. 

 
A) Enquanto as guerras se tornam a cada dia mais violentas, dirigi-las é cada vez mais 
cômodo e se faz de locais cada vez mais distantes da conflagração. / substituição por 
sinônimos ou quase-sinônimos. 
B) O coronel trazia documentos importantes, mas, após o acidente, nada foi encontrado 
na pasta do militar. / substituição por hipônimos. 
C) Acredito que o péssimo estado das nossas prisões é que as impede de serem 
ocupadas por algumas pessoas da nossa melhor sociedade. / substituição por 
pronomes. 
D) Qualquer homem, andando uma média de onze horas por dia, levaria apenas 285 
dias para ir do Rio a Paris. Isso, naturalmente, se não houvesse o oceano Atlântico entre 
a Cidade Maravilhosa e a Cidade Luz. / substituição por expressões conotativas. 
E) O riso é próprio do homem, mas o rir demais traduz pouca inteligência. / substituição 
por termos cognatos. 
 
11. Os vocábulos cuja acentuação gráfica pode ser justificada simultaneamente 
por duas regras são: 
 
A) herói/papéis; 
B) econômico/histórico; 
C) pátria/tênue; 
D) gás/três; 
E) têm/vêm. 
 



12. Assinale a opção que apresenta a frase em que a forma verbal sublinhada está 
corretamente acentuada. 

 
A) “Nas grandes coisas, os homens se mostram como lhes convém se mostrar; nas 
pequenas mostram-se como são”. 
B) “Dêem-nos as coisas supérfluas da vida e dispensaremos o necessário”. 
C) “O envelhecimento ocorre apenas dos 25 aos 30 anos. O que se obtêm até esse 
momento é o que se conservará para sempre”. 
D) “Quase todos os jovens mantém a própria opinião em situações polêmicas”. 
E) “O velho detêm a sabedoria de gerações”. 
13. A frase abaixo que apresenta ERRO no uso de pronome é: 
 
A) Em se tratando de eleições, aquela foi a mais difícil; 
B) Amemo-nos uns aos outros; 
C) Alguém deseja segui-lo; 
D) Ele foi-se afastando devagar; 
E) Eu tinha examinado-o vagarosamente. 
 
14. Uma das marcas textuais é a coesão, que liga formalmente palavras do texto. 
O termo sublinhado no texto 3 que NÃO repete ou se refere a um termo anterior 
é: 
 

A) “A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. O terremoto que aniquila 
uma comunidade ou a leucemia que destrói a vida de um jovem”. 
B) “A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. O terremoto que aniquila 
uma comunidade ou a leucemia que destrói a vida de um jovem”. 
C) “A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. O terremoto que aniquila 
uma comunidade ou a leucemia que destrói a vida de um jovem” 
D) “Mas seria absurdo supor que eventos como estes possam ser diferentes do que 
são”. 
E) “Mas seria absurdo supor que eventos como estes possam ser diferentes do que 
são”. 
 
 
TEXTO 1 
 
“Oscar tinha um sítio. Um dia Oscar resolveu levar na camioneta um pouco de esterco 
do sítio, que era no interior de Minas, para o jardim de sua casa na capital. Na barreira 
foi interpelado pelo guarda: - O que é que o senhor está levando aí nesse saco? - 
Esterco – respondeu Oscar, farejando aborrecimento: - Por quê? Não lhe cheira bem? 
- O senhor tem a guia? – o guarda perguntou, imperturbável. - Guia? - É preciso de uma 
guia, o senhor não sabia disso?”  

Fernando Sabino, A mulher do vizinho 
 

 
15.  Considerando-se que um texto narrativo supõe a sequência cronológica de 
ações ou acontecimentos, as formas verbais que documentam uma sequência 
temporal são 
 
A) tinha / resolveu levar. 
B) era / foi interpelado. 
C) foi interpelado / está levando. 
D) está levando / farejando. 
E) farejando / sabia. 
 



16. No segmento narrativo “O ladrão arrombou o trinco da janela, levantou a vidraça, 
enquanto olhava para o interior do quarto. Observou de imediato que não havia ninguém 
no aposento e ficou mais tranquilo” traz uma série de ações; as formas verbais que 
indicam sucessão temporal são: 
 
A) arrombou / levantou / observou. 
B) arrombou / levantou / olhava. 
C) levantou / olhava / observou. 
D) observou / havia / ficou. 
E) olhava / observou / havia. 
17. Os textos mostram distintas estruturas quando o enunciador pretende atribuir 
uma qualidade a um substantivo. 
A estrutura abaixo que está devidamente caracterizada, em relação ao substantivo 
sublinhado, é: 

 
A) O discurso presidencial levou uma hora / atribuição por meio de um adjetivo que 
expressa uma qualidade; 
B) Um governante eficiente não transfere as providências / atribuição por meio de uma 
metáfora; 
C) Um livro que custa caro é menos vendido / atribuição por meio de uma oração adjetiva 
explicativa; 
D) A obra proposta mostrar-se-ia de grande beleza / atribuição por meio de predicativo 
formado por locução; 
E) Um dia de fúria pode causar prejuízos para o resto da vida / atribuição por meio de 
frase verbal descritiva. 
 
18.  “A civilização do século XX tornou-se altamente dependente do mais nobre dos 
combustíveis, porque ele é extremamente conveniente: é líquido, podendo pois ser 
transportado facilmente nos mais variados recipientes e em oleodutos, e, além disso, é 
o combustível mais rico em calorias. Assim, a humanidade se acostumou com o “creme” 
dos combustíveis e o desperdiçou, como quem desperdiça um bem ganho sem qualquer 
esforço. Mas isso vai acabar, o petróleo é uma herança que recebemos do passado e 
que fatalmente vai terminar”. 

José Goldemberg, Quatro Rodas, maio de 2013. 

 
No texto acima, o corretor de texto do computador sublinhou os termos “podendo 
pois”. Nesse caso, o erro apontado foi 
 
A) a ausência da conjunção “mas” antes de “podendo”. 
B) o emprego indevido de uma vírgula antes do gerúndio. 
C) o erro de posição de “pois”, que deveria vir antes de “podendo”. 
D) a falta de vírgulas antes e depois de “pois”. 
E) o erro no emprego do gerúndio “podendo”. 
 
19.  O cartaz publicitário de um evento de moda no Rio de Janeiro mostrava o 
seguinte: 

VESTE-RIO A MODA AQUI É FAZER NEGÓCIO 
O evento citado na questão anterior teria seu horário de funcionamento indicado 
de forma correta na seguinte alternativa: 
 
A) de 12h às 20 horas; 
B) das 12h a 20 horas; 
C) da 12hs às 20hs; 
D) das 12h às 20 horas; 
E) de 12hs a 20 horas. 



 
20.  “A pintura transforma o espaço em tempo; a música, o tempo em espaço.” 
A razão que justifica o emprego da vírgula nesse pensamento é a mesma que 
ocorre em: 
A) “A pintura é poesia silenciosa, a poesia é pintura que fala.” 
B) “A pintura é uma poesia que se vê e não se sente, e a poesia é uma pintura que se 
sente e não se vê.” 
C) “A crítica rasteja, e a criação voa.” 
D) “O artista é mentiroso, mas a arte é verdade.” 
E) “Todos pintam com talento e ele, com arte.” 

 

 
 
01. Um jogo é constituído por 8 peças iguais, quadradas e numeradas de 1 a 8, 

que estão encaixadas em um quadrado maior, como apresentado na figura 1.  

 

 
 

Só se consegue mexer, na vertical ou na horizontal, uma peça por vez. Cada peça 

só pode ser movimentada se estiver adjacente ao espaço vazio. A movimentação 

da peça é feita empurrando-a para o espaço vazio. Seu deslocamento preenche o 

espaço existente e causa o aparecimento de um novo espaço.  

 

 
 

Considere que, em dado momento, a configuração do jogo é a apresentada na figura 4. 

Assinale a alternativa que indique o número mínimo de movimentações para atingir a 

configuração apresentada na figura 5.  

 



 
 

A) menor do que 6.  

B) 6.  

C) 7.  

D) 8.  

E) maior do que 8.  

 

02. Uma urna contém dez bolas: uma branca, duas amarelas, três verdes e quatro 

pretas. Considere as afirmativas a seguir:  

 

I. Se uma bola for retirada da urna, restará, necessariamente, dentro dela, uma bola de 

cada uma das quatro cores.  

II. Se cinco bolas forem retiradas da urna, restarão em seu interior, necessariamente, 

bolas apenas com três das quatro cores.  

III. Se cinco bolas forem retiradas da urna, entre as bolas retiradas haverá, 

necessariamente, duas de uma mesma cor. Assinale:  

 

A) se somente a afirmativa I estiver correta.  

B) se somente a afirmativa II estiver correta.  

C) se somente a afirmativa III estiver correta.  

D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  

E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.  

 

03. O ano de 2009 começou em uma quinta-feira. Sabendo-se que os anos de 2012 

e 2016 serão bissextos, ou seja, terão 366 dias cada um, é correto afirmar que o 

ano voltará a começar em uma quinta-feira em:  

 

A) 2014  

B) 2015  

C) 2016  

D) 2017  

E) 2018  

 

04. Assinale a alternativa em que, de acordo com a lógica, a declaração jamais 

conduzirá a um equívoco.  

 

A) “Será eleito presidente o candidato que obtiver, no pleito, a metade mais um dos 

votos.”  

B) “Foi multado porque sua velocidade excedeu 10% da velocidade máxima permitida.”  

C) “Fez um investimento lucrativo: acabou ficando com 23% do que investiu.”  

D) “A temperatura ontem elevou-se a 10ºC. Por isso, o dia ficou muito quente.”  

E) “Houve 92% de adesão à greve, ou seja, a grande maioria participou do manifesto.”  

 



05. O silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo. Na sua forma padronizada, é 

constituído por três proposições: as duas primeiras denominam-se premissas e 

a terceira, conclusão. As premissas são juízos que precedem a conclusão. Em um 

silogismo, a conclusão é consequência necessária das premissas.  

 

Premissa 1: Nenhuma mulher é tabagista.  

Premissa 2: Algumas mulheres são atletas.  

Podemos concluir que: 

 

A) existem atletas tabagistas 

B) nenhum atleta é tabagista 

C) existem tabagistas atletas 

D) nenhum tabagista é atleta 

E) existem atletas não tabagistas 

 

06. Abel, Gabriel e Daniel são amigos. Um deles mora em uma casa branca, o 

outro, em uma casa azul e o terceiro, em uma casa amarela. Entre eles, um é 

pintor, o outro, escultor e o terceiro, professor. Abel não mora na casa azul. 

Gabriel é escultor e não mora na casa branca. O professor mora na casa azul. A 

esse respeito, é correto afirmar que:  

A) Abel mora na casa amarela.  

B) Abel é pintor.  

C) Daniel não é professor.  

D) Daniel mora na casa branca.  

E) Gabriel mora na casa azul.  

 

07. Em um grupo de 10 pessoas, 5 praticam basquete, 6 praticam vôlei e 7 praticam 

natação. Analise as afirmativas a seguir.  

 

I. É possível que 4 pessoas desse grupo pratiquem exclusivamente basquete.  

II. É possível que 5 pessoas desse grupo pratiquem exclusivamente natação.  

III. É possível que nenhuma pessoa desse grupo pratique exclusivamente vôlei.  

 

Assinale:  

A) se somente a afirmativa I estiver correta.  

B) se somente a afirmativa II estiver correta.  

C) se somente a afirmativa III estiver correta.  

D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  

E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

08. Se é sábado ou domingo, então faço churrasco e jogo futebol, é equivalente 

a: 

 

A) se não faço churrasco ou jogo futebol, então não é sábado, nem domingo. 

B) se não faço churrasco e jogo futebol, então não é sábado ou domingo. 

C) se não é sábado ou não é domingo, então não faço churrasco e não jogo futebol 

D) se não é sábado e não é domingo, então não faço churrasco ou não jogo futebol 

E) se não é sábado ou não é domingo, então não faço churrasco ou não jogo futebol 

 

 



09. Se uma torneira A enche uma caixa vazia em 3 h e outra torneira B enche a 

mesma caixa vazia em 6 h, as duas juntas enchem essa caixa vazia em: 

 

A) 9 h 

B) 4 h 

C) 1 h 

D) 2 h 

E) 5 h  

 

10. Um produto recebe um aumento de 20% e logo em seguida um aumento de 

10% sobre o valor reajustado. O aumento acumulado foi de: 

 

A) 32% 

B) 30% 

C) 35% 

D) 40% 

E) 36% 

 

 

 

Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja 

explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados 

estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de 

funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

01.  Sobre os recursos e ferramentas do Ms-Windows 10 (PT-BR), analise os itens 

abaixo:  

 

I. O atalho + , permite abrir o recurso Visão de tarefas, que exibe as tarefas em 

execução no computador em mini janelas. 

II. No Windows 10, o recurso Visão de Tarefas, permite a criação de Áreas de trabalho 

virtuais. 

III. O Windows 10, não permite que o usuário configure o espaço em disco que é 

reservado para a Lixeira. 

IV. No Windows, ao arrastar com o botão esquerdo do mouse, um arquivo para um disco 

diferente do atual, o arquivo será movido para o outro disco. 

V. No Explorador de arquivos do Windows 10, é possível a renomeação de vários 

arquivos simultaneamente. 

 

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



A) I e II.   

B) I, II, e V. 

C) I, III e IV.   

D) I e V. 

E) II, IV e V. 

 

02. O delegado Francisco, requisitou ao Escrivão Fagner Moura que ao final da 

digitação e formatação de um Inquérito Policial no MS-Word, gravasse o arquivo 

na pasta INQUÉRITOS, no computador DELEG1 compartilhado em rede.  

Qual o caminho o Escrivão deve digitar na barra de endereço da caixa Salvar 

Como do Word, exibida abaixo, para salvar o arquivo. 

 

 

 

A) Rede\C:\inquéritos\deleg1 

B) //deleg1//inquéritos 

C) C:\Rede\deleg1\ inquéritos. 

D) \\deleg1\inquéritos. 

E) >>deleg1>inquéritos. 

 

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

analise os itens abaixo: 

 

I. Quanto a topologia, as redes de computadores podem ser classificadas como WAN, 

MAN e LAN. 

II.  O termo Wi-Fi é entendido como uma tecnologia de interconexão entre dispositivos 

sem fios na qual é usado o protocolo IEEE 802.11. 

III. Os protocolos FTP, HTTP e SMTP fazem parte da camada de Aplicação da pilha de 

protocolos TCP/IP. 

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

na Internet. 

V. O modo de navegação anônima permite ao usuário navegar pela Internet sem 

registrar as páginas acessadas, esse recurso está disponível exclusivamente no Google 

Chrome. 

 

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

A) I e II.    

B) I e V. 

C) II, III e IV.    

D) II e III. 

E) IV e V. 

 



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 da PC-RN”, exceto os que contenham em seu 

conteúdo, a palavra “delegado”. Para isso, o critério de busca que você pode 

utilizar é  

 

A) Concurso+da+PC-RN in pdf not delegado 

B) “Concurso da PC-RN” filetype:pdf ex:delegado  

C) “Concurso da PC-RN” filetype:pdf -delegado 

D) Concurso+PC-RN infile:pdf "delegado" 

E) Concurso da PC-RN typefile:pdf  without "delegado" 

 

05. Os navegadores Web 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. Quando abertos inadvertidamente, arquivos anexados a um e-mail podem 

constituir séries ameaças à segurança de um computador. 

Assinale a opção que indica a extensão de arquivo que caracteriza arquivos 

perigosos. 

 

A) .exe 

B) .jpg 

C) .ppt 

D) .txt 

E) .xml 

 

07. Sobre segurança da informação, assinalar a alternativa que preenche as 

lacunas abaixo CORRETAMENTE: 

 

A criptografia ____________ é um método que utiliza um par de chaves: a chave 

____________, usada para cifrar mensagens, e a chave ____________, usada para 

decifrar a mensagem. 



 

A) simétrica - privada - pública. 

B) assimétrica - pública - privada. 

C) simétrica - pública - privada. 

D) assimétrica - privada – pública 

E) secreta – privada – pública. 

 

08.  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. O atalho CTRL+D permite exibir a caixa de diálogo fonte e o atalho CTRL+U ativa 

a opção Substituir. 

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

F7. 

IV. No Word, o recurso hifenização que permite quebrar linhas entre as sílabas das 

palavras é acessível pela guia Revisão. 

V. 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) II, III e IV. 

C) II, III.    

D) I, II, IV. 

E) II, III, V. 

 

09. 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! 

 

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 principal de um computador tem a função de armazenar os dados 

permanentemente, mesmo após desligar o computador. 

III. teclado, Webcam e impressora são classificados como periféricos de entrada. 

IV. A memória RAM é volátil, isto é, as informações gravadas nessa memória, se perdem 

quando o computador é desligado. 

V. 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, IV.     

B) II, V. 

C) I, IV, V.    

D) I, III, IV. 

E) I, II e III. 

 

 

 

01. Uma faculdade formou, em 2017, 150 alunos, com um custo total de 1.500.000 
reais. Em 2018, a faculdade formou 200 alunos, com um custo total de 2.100.000 
reais. Considerando-se apenas as informações apresentadas, é correto afirmar 
que, de 2017 para 2018, a faculdade foi: 
 
A) mais eficaz; 
B) mais eficiente; 
C) igualmente eficiente; 
D) igualmente eficaz; 
E) menos eficaz e menos eficiente. 
 



02. Em uma organização, o gerente A, responsável pelo setor de recrutamento e 
seleção, pediu demissão. O funcionário B, antes subordinado a A, passou a 
responder pelo setor interinamente. Como a saída do gerente A da organização 
foi abrupta e não houve tempo de preparar a sucessão, o diretor optou por não 
promover o funcionário B ao cargo de gerente. Assim, embora B precisasse 
prestar contas ao diretor sobre os resultados do setor, não podia decidir ou 
autorizar a alocação de recursos do setor, nem recompensar ou punir o 
desempenho dos demais funcionários. 
 
Na situação descrita houve: 

 
A) delegação de autoridade e de responsabilidade; 
B) atribuição de responsabilidade e descentralização de autoridade; 
C) centralização de decisões e atribuição de autoridade de linha; 
D) atribuição de responsabilidade, mas não de autoridade; 
E) descentralização de decisões e delegação de autoridade. 
 
03. Sobre Peter Drucker e aspectos gerais da teoria da administração, analise as 
assertivas propostas. A seguir, indique a única alternativa COERENTE. 
 
I) Popularizou a administração por objetivos (APO). 
II) Ofertou contributos à prática do planejamento organizacional. 
III) É um dos expoentes da escola neoclássica da administração. 
IV) Peter Drucker afirmou que “Numa estrutura hierárquica, todos os empregados 
tendem a subir até seu nível de incompetência”. 
 
A) Há apenas uma alternativa correta. 
B) Há somente duas alternativas corretas. 
C) Há três alternativas corretas e uma errada. 
D) Todas as sentenças se encontram corretas. 
E) Todas as sentenças contêm erros. 
 
04. A respeito dos aspectos gerais da administração e de suas interações com a 
contabilidade gerencial, analise os enunciados a seguir e assinale a única opção 
CORRETA. 
I) A produção no tempo certo (ou método Toyota de produção ou just in time - JIT) 
consiste em sistema de controle de estoque. 
II) A ideia básica do JIT é otimizar o nível de estoques na entidade. 
III) O JIT trabalha com a seguinte lógica: suprir o mercado com o demandado, quando 
demandado e na quantidade necessária. 
 
A) Há apenas uma alternativa correta. 
B) Há somente duas alternativas corretas. 
C) Há três alternativas corretas e uma errada. 
D) Todas as sentenças contêm erros. 
E) Todas as sentenças se encontram corretas. 
 
05. Assinale a opção que indica, conforme aceitas hoje, as funções do processo 
administrativo. 
 
A) Organização, monitoramento, controle e avaliação. 
B) Controle, avaliação, reconversão e monitoramento. 
C) Planejamento, organização, direção e controle. 
D) Coordenação, planejamento, reunião e decisão. 
E) Assembleia, decisão, implantação e controle. 



06. Os três tipos de planejamento (estratégico, tático e operacional) têm diferentes 
amplitudes. De um modo geral, os planejamentos podem ser descritos como 
segue: 
 
I – é macro-orientado, abrange a totalidade da empresa. 
II – aborda cada unidade da empresa separadamente. 
III – É micro-orientado, abrange apenas as tarefas da operação. 
 
Os itens I, II e III referem-se, respectivamente, aos planejamentos 
 
A) estratégico, tático e operacional. 
B) tático, operacional e estratégico. 
C) operacional, tático e estratégico. 
D) estratégico, operacional e tático. 
E) tático, estratégico e operacional. 
 
07. A ferramenta da qualidade que auxilia no controle e no alinhamento da 
estratégia institucional, visando ao aprendizado e ao crescimento organizacional, 
é denominada 
 
A) histograma. 
B) diagrama de Ishikawa. 
C) balanced scorecard. 
D) cadeia de valor. 
E) diagrama de Pareto. 
 
08. Operacional. Barreiras à comunicação são um problema comum em grandes 
organizações, com muitos níveis hierárquicos. À medida que vão sendo passadas 
dos níveis hierárquicos inferiores para os níveis hierárquicos mais altos, é preciso 
que as informações sejam sintetizadas e condensadas. Nesse processo, é comum 
ocorrer a manipulação deliberada de informações, para que elas sejam vistas de 
forma mais favorável pelos receptores da informação. 
 
Essa barreira à comunicação é conhecida como: 

A) percepção seletiva; 
B) desvio de feedback; 
C) filtragem; 
D) sobrecarga de informações; 
E) efeito disponibilidade. 
 
09. Superior Especializado – Administração. Laura foi promovida a gerente. Ela 
acredita que a colaboração da equipe vai depender de sua capacidade de 
descobrir o potencial de cada membro. Para tanto, Laura pretende traçar uma 
estratégia de execução do trabalho fundamentada no reconhecimento de que as 
pessoas desejam realizar um trabalho relevante, que torne significativo os seus 
desempenhos organizacionais. As crenças de Laura estão embasadas na 
seguinte teoria motivacional 
 
A) Grid Gerencial. 
B) Sistemas Administrativos de Likert. 
C) de Herzberg. 
D) Y. 
E) Dinâmica de Grupo de Lewin. 
 



10. O professor Alfred Chandler disse que a “estrutura segue a estratégia”. Se o 
novo servidor público quer entender mais a nova organização e sua respectiva 
estratégia, é recomendável analisar sua estrutura. A estrutura organizacional que 
apresenta pequena amplitude de controle é a: 
 
A) aguda ou vertical; 
B) horizontal; 
C) hierárquica; 
D) analítica; 
E) operacional. 
 

 
 
01. Em 02/01/2017, uma entidade contratou uma apólice de seguro com vigência 
anual, a partir de 01/02/2017. O pagamento foi feito em quatro parcelas iguais de 
R$ 600 cada, que venceram no primeiro dia útil de março, abril, maio e junho de 
2017. 
Com base nas informações acima, assinale a opção que apresenta a 
contabilização da despesa de seguro pela entidade, de acordo com o Regime de 
Competência. 
 
A) Despesa de R$ 2.400, em janeiro de 2017. 
B) Despesa de R$ 2.400, em fevereiro de 2017. 
C) Despesa de R$ 600 em março, abril, maio e junho de 2017. 
D) Despesa de R$ 200, de janeiro a dezembro de 2017. 
E) Despesa de R$ 200, de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018. 
 
02. Em 31/12/2015 uma empresa locadora de carros possuía em seu Balanço 
Patrimonial três carros.  

 
- O primeiro tinha valor contábil de R$ 60.000 e era utilizado pelo diretor da empresa em 
seu deslocamento. 
- O segundo tinha valor contábil de R$ 40.000 e era utilizado para aluguel. 
- O terceiro tinha valor contábil de R$ 30.000 e estava à venda. 
 
Assinale a opção correta sobre o Balanço Patrimonial da empresa em 31/12/2015: 
 
A) O ativo circulante era de R$ 70.000. 
B) As propriedades para investimento eram de R$ 40.000. 
C) As propriedades para investimento eram de R$ 70.000. 
D) O ativo imobilizado era de R$ 100.000. 
E) O ativo imobilizado era de R$ 130.000. 
 
03. Em 01/01/2016, Manuel e Joaquim resolvem formar uma sociedade empresária. 
Na ocasião, o contrato social estabelecia que cada sócio contribuiria com R$ 
50.000 para a formação do capital social da entidade. Naquela data, entretanto, 
cada sócio contribuiu efetivamente com R$ 40.000, sendo que Manuel integralizou 



sua parcela mediante a entrega de um imóvel para ser utilizado pela sociedade 
empresária e Joaquim, mediante a entrega do montante em dinheiro. 
 
Assinale a opção que indica os lançamentos contábeis gerados. 
 
A) D- Ativo Circulante: R$ 50.000; D- Ativo Imobilizado: R$ 50.000; C- Capital Social: 
R$ 100.000. 
B) D- Ativo Circulante: R$ 40.000; D- Ativo Imobilizado: R$ 40.000; C- Capital Social: 
R$ 80.000. 
C) D- Ativo Circulante: R$ 40.000; D- Ativo Imobilizado: R$ 40.000; D- Capital Social a 
Integralizar: R$ 20.000; C- Capital Social Subscrito: R$ R$ 100.000. 
D) D- Ativo Circulante: R$ 50.000; D- Ativo Imobilizado: R$ 50.000; C- Capital Social a 
Integralizar: R$ 20.000; C- Capital Social: R$ 80.000. 
E) D- Ativo Circulante: R$ 50.000; D- Investimentos: R$ 50.000; C - Capital Social a 
Integralizar: R$ 20.000; C- Capital Social: R$ 80.000. 
 
04. Um empregado de determinada entidade entrou na justiça cobrando horas 
extras não remuneradas, no total de R$ 50.000. Os consultores jurídicos da 
entidade consideram que o risco de perda é remoto. Em relação ao fato, assinale 
a opção que indica o correto procedimento da entidade. 
 
A) Reconhecimento de passivo circulante. 
B) Reconhecimento de passivo não circulante. 
C) Reconhecimento de despesa. 
D) Divulgação em nota explicativa. 
E) Não deve haver reconhecimento nem divulgação. 
 
05. Uma sociedade empresária adquiriu ações próprias, com o objetivo de mantê-
las em tesouraria. No ano seguinte, parte das ações foi vendida por um valor 
superior ao valor pago na compra efetuada no ano anterior. 

 
Assinale a opção que indica a conta em que deve ser creditada a diferença entre 
o preço de venda e o valor da compra. 
 
A) Reserva de capital. 
B) Reserva de lucros. 
C) Ajuste de avaliação patrimonial. 
D) Receitas operacionais. 
E) Outras receitas operacionais. 
 
06. No Balanço Patrimonial de uma entidade, as aplicações de recursos 
representam 
 
A) o ativo. 
B) o passivo. 
C) o patrimônio líquido. 
D) o ativo e o patrimônio líquido. 
E) o passivo e o patrimônio líquido. 
 
07. Uma entidade queria comprar um forno de embutir para a sua copa. Para isso, 
contratou um especialista, que sugeriu o modelo mais adequado, sendo 
remunerado em R$ 300 pelo serviço. 
 
Em 01/03/2018, a entidade adquiriu o forno, no valor de R$ 1.600. O forno veio com 
garantia de um ano, sendo que a entidade pagou a garantia estendida de mais um 



ano, no valor de R$ 600. Para a entrega, a entidade pagou o frete no valor de R$ 
200. Além disso, a entidade pagou R$ 1.000 para a instalação do forno. A entidade 
pretende utilizar o forno durante oito anos e estima que os custos de remoção 
sejam de R$ 800. 
 
Assinale a opção que indica o custo do forno contabilizado no ativo imobilizado 
da entidade, no momento do reconhecimento inicial. 
 
A) R$ 2.800. 
B) R$ 3.600. 
C) R$ 3.900. 
D) R$ 4.200. 
E) R$ 4.500. 
 
08. Uma entidade adquiriu, em 02/01/2013, um veículo para utilizar em seus 
negócios por R$ 40.000. A entidade estimava que a vida útil econômica do veículo 
era de dez anos, no entanto, só pretendia utilizá-lo por seis anos e doá-lo. O 
veículo era utilizado para transporte dos funcionários na cidade do Rio de Janeiro. 
Em 02/01/2016, a entidade passou a oferecer serviços apenas em alguns bairros 
da cidade, de modo que a entidade reavaliou a vida útil econômica do veículo e 
estimou utilizá-lo por mais cinco anos. 
 
Assinale a opção que indica a depreciação acumulada do veículo, em 31/12/2017, 
admitindo que a entidade utiliza o método das quotas constantes e que não houve 
ajustes decorrentes do teste de recuperabilidade. 
 
A) R$ 20.000,00. 
B) R$ 23.200,00. 
C) R$ 25.000,00. 
D) R$ 28.000,00. 
E) R$ 33.333,00. 
 
09. Um curso de informática cobra de anuidade R$ 2.400. Os alunos começam a 
frequentar as aulas no mês seguinte ao da matrícula e pagamento da anuidade. 
O curso começou o ano de 2018 com cinco alunos ativos, que haviam iniciado as 
aulas em novembro do ano anterior. Além disso, no primeiro trimestre de 2018, 20 
alunos se matricularam em janeiro, 30 alunos, em fevereiro, e, 10 alunos, em 
março. 
 
Assinale a opção que indica a receita do curso no primeiro trimestre de 2018. 
 
A) R$ 11.000. 
B) R$ 12.000. 
C) R$ 17.000. 
D) R$ 26.000. 
E) R$ 29.000. 
 
10. Assinale a opção que indica, no patrimônio líquido de uma sociedade 
empresária, o item que faz parte da reserva de lucro. 
 
A) O ágio na emissão de ações. 
B) A reserva especial de ágio na incorporação. 
C) A reserva de incentivos fiscais. 
D) A alienação de bônus de subscrição. 
E) A alienação de partes beneficiárias. 



 
 
01. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, é certo que 
 
A) a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal está assegurada, mediante o 
pagamento das taxas estipuladas pelo Poder Público, salvo para os reconhecidamente 
pobres. 
B) a reunião pacífica em local público é assegurada a todos, mas depende de 
autorização da autoridade competente. 
C) os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
D) a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos seis meses 
poderá impetrar mandado de segurança coletivo, em defesa dos interesses de seus 
associados. 
E) conceder-se-á habeas data sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
 
02. De acordo com as normas constitucionais que dispõem sobre a liberdade do 
indivíduo, é juridicamente admissível 
 
A) a prisão de indivíduo, sem ordem judicial, em razão de flagrante delito. 
B) a concessão de mandado de segurança contra ato ilegal ou praticado com abuso de 
poder, que caracterize violência ou coação contra a liberdade de locomoção do 
indivíduo, ainda que contra o ato seja cabível a impetração de habeas corpus. 
C) o ato da autoridade judicial que informa ao preso que serão considerados verdadeiros 
os fatos pelos quais é acusado, caso se negue a responder às perguntas do juiz. 
D) a sentença penal que condene o réu à pena alternativa de trabalhos forçados em 
lugar da pena de prisão. 
E) a sentença penal que aplica lei, editada posteriormente ao cometimento do crime, 
que aumenta a pena prevista na lei vigente à data do crime. 
 
03. Considerando o que estabelece a Constituição Federal, marque a correta.   
 
A) É direito social o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo permitida sua 
vinculação para fins específicos. 
B) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser 
inferior à área de um estado. 
C) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 
pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. 



D) Dentre outros, é privativo de brasileiro nato o cargo de deputado federal. 
E) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os militares. 
 
04. Sobre a organização do estado, marque a incorreta. 
 
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 desta Constituição. 
B) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei. 
C) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer 
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 
D) Compete privativamente à União legislar, dentre outros temas, sobre direito civil, 
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho. 
E) No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
 
05. No que atine à Administração Pública, marque a alternativa correta. 
 
A) A investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. 
B) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, nos termos 
e nos limites definidos em lei específica. 
C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
D) Independentemente de qualquer outro requisito, é possível a acumulação de dois 
cargos de professor. 
E) Os atos de improbidade administrativa importarão a perda dos direitos políticos, a 
suspensão da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
 
06. O servidor público estável perderá o cargo, exceto: 
 
A) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
B) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 
C) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
D) Em face de sindicância sumária. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
07. É competência do Presidente da República, exceto: 
 
 
A) Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 
diplomáticos. 
B) Conceder anistia, indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 
instituídos em lei. 



C) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso 
Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, 
e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional. 
D) Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 
E) Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a 
abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 
 
08. Sobre as responsabilidades do Presidente da República, marque a correta. 
 
A) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara 
dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, 
nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade. 
B) O Presidente ficará suspenso de suas funções, nas infrações penais comuns, se 
recebida a denúncia pela Câmara dos Deputados. 
C) Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente 
da República não estará sujeito a prisão, salvo em flagrante de crime inafiançável. 
D) O Presidente da República, na vigência de seu mandato, só pode ser 
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções caso praticados antes 
da posse. 
E) Se, decorrido o prazo de cento e vinte dias, o julgamento não estiver concluído, 
cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do 
processo. 
 
09. Quanto aos ditames constitucionais sobre Segurança Pública e Ordem Social, 
marque a correta. 
 
A) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada 
a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, inclusive as militares. 
B) As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 
do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais 
estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 
C) Os Municípios deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus 
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sempre que possírem mais de 50 
mil habitantes. 
D) Aos corpos de bombeiros militares incumbe, exclusivamente, a execução de 
atividades de defesa civil. 
E) Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, 
independentemente de configurarem manifestações culturais, devendo ser 
regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 
 
10. O Estado do Rio Grande do Norte, Unidade Federada integrante e inseparável 
da República Federativa do Brasil, rege-se por sua Constituição e pelas leis que 
adotar, respeitados os princípios da Constituição da República Federativa do 
Brasil, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, 
salvo: 
 
A) Soberania. 
B) Cidadania. 
C) Dignidade da pessoa humana. 
D) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
E) Pluralismo político. 



 
 
01. O ordenamento positivo penal deve ter como excepcional a previsão de 
sanções penais e não apresentar como instrumento de satisfação de situações 
contingentes e particulares, muitas vezes servindo apenas a interesses de 
políticos do momento para aplacar o clamor público exacerbado pela mídia. Essa 
advertência decorre do princípio da: 
 
A) insignificância; 
B) adequação social; 
C) intervenção mínima; 
D) coação psicológica. 
E) responsabilidade subjetiva. 
 
02. NÃO é uma das condições necessárias dentre aquelas estabelecidas pelo 
Código Penal para aplicação da lei brasileira, ao crime cometido no estrangeiro 
praticado por brasileiro: 

 
A) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro. 
B) ser o fato punível também no país onde foi praticado. 
C) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. 
D) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro. 
E) entrar o agente no território nacional no prazo máximo de dois anos após o crime. 
 
03.  Há mera culpa consciente, e não dolo eventual, quando o agente: 

     
A) atua sem se dar conta de que sua conduta é perigosa, e de que desatende aos 
cuidados necessários para evitar a produção do resultado típico, por puro desleixo e 
desatenção. 
B) não quer diretamente a realização do tipo, mas a aceita como possível ou até 
provável, assumindo o risco da produção do resultado. 
C) conhece a periculosidade da sua conduta, prevê o resultado típico como possível, 
mas age deixando de observar a diligência a que estava obrigado, por confiar que este 
não se verificará. 
D) quer o resultado representado como fim de sua ação, sendo sua vontade dirigida à 
realização do fato típico. 
E) não dá causa ao resultado, do qual depende a existência do crime. 
 
04. Qual a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? 
     
A) A diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz está em que, na 
primeira, o agente é impedido de consumar o delito, já no arrependimento eficaz a 
consumação não ocorre porque o próprio agente a impede 
B) Entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, em verdade, não há 
nenhuma diferença, porquanto em ambas as situações o que se busca é impedir o 
resultado. 



C) Na desistência voluntária o que ocorre é a desistência no prosseguimento dos atos 
executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que 
praticou. No arrependimento eficaz a desistência ocorre entre o término dos atos 
executórios e a consumação. O agente, neste caso, já fez tudo o que podia para atingir 
o resultado, mas resolve interferir para evitar a sua concretização. 
D) A diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz reside no fato 
de que, na desistência voluntária, o agente não chega a iniciar a execução do delito. Já 
no arrependimento eficaz a execução iniciada é interrompida, impedindo-se a 
consumação do delito. 
E) A diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz está em que, na 
primeira, a execução do delito é interrompida por circunstâncias alheias ao domínio do 
agente. Já no arrependimento eficaz o delito não se consuma em razão da 
impropriedade dos meios de execução. 
 
05. Um rapaz, utilizando-se de um objeto pontiagudo debaixo de suas vestes, 
simula estar armado para amedrontar a vítima e praticar a subtração de sua 
carteira que contém R$ 10,00. A vítima, acreditando no artifício utilizado pelo rapaz 
intimida- se e, além de deixar que a carteira seja levada, não aciona imediatamente 
a polícia. Posteriormente foi averiguado que o rapaz assim agira para, com o 
produto do crime, comprar alimentos a seus filhos que passavam fome. Tal 
conduta 
 
A) tipifica o crime de roubo simples. 
B) tipifica o crime de furto. 
C) não merece ser punida, pois se trata de crime famélico. 
D) tipifica o crime de roubo qualificado em razão do emprego de arma de brinquedo. 
E) tipifica o crime de furto privilegiado em razão do pequeno valor da coisa furtada. 
 
 
06. Sávio figura como indiciado em inquérito policial em que se investiga a prática 
do crime de roubo. Intimado a comparecer na Delegacia para prestar declarações, 
fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade 
policial, razão pela qual procura seu advogado. 
 
Com base nas informações expostas, a defesa técnica de Sávio deverá esclarecer 
que: 
 
A) a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade policial e 
Sávio pode ser obrigado a participar, mesmo contra sua vontade, tendo em vista que, 
em relação ao crime de roubo, a referida diligência não contraria a moralidade ou a 
ordem pública; 
B) a defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informação 
constantes do inquérito, ainda que já documentadas, em razão do caráter sigiloso do 
procedimento; 
C) o indiciado e o eventual ofendido, diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, 
não poderão requerer a realização de diligências durante a fase de investigações; 
D) o procedimento investigatório, caso venha a ser arquivado com base na falta de justa 
causa, poderá vir a ser desarquivado, diante do surgimento de novas provas; 
E) a autoridade policial, em sendo de interesse das investigações, poderá determinar a 
incomunicabilidade do indiciado pelo prazo de 10 (dez) dias. 
 
 
07. Sobre o inquérito policial, marque a alternativa correta: 
 



A) Seu arquivamento, que não pode ser realizado diretamente pela autoridade policial, 
faz coisa julgada material quando fundamentado na ausência de justa causa; 
B) Constatado, após a instauração do inquérito e conclusão das investigações, que a 
conduta do indiciado foi amparada pela legítima defesa, poderá a autoridade policial 
determinar diretamente o arquivamento do procedimento; 
C) Tem como destinatário imediato o juiz competente, a quem o procedimento deve ser 
enviado após o encerramento da investigação; 
D) Trata-se de procedimento de natureza jurídica mista – administrativa e judicial – em 
razão da atuação do juiz das garantias. 
E) O inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade policial, já que, uma 
vez instaurado, não poderá ser por ela diretamente arquivado. 
 
08. Um dos temas relevantes no Processo Penal é “Prisões e Medidas Cautelares 
Alternativas”, já que está relacionado ao fundamental direito à liberdade. Sobre o 
tema em questão, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, 
assinale a afirmativa correta. 
 
A) A medida cautelar de internação provisória substitui a prisão preventiva quando 
ausente risco de reiteração e os crimes sejam praticados sem violência ou grave 
ameaça à pessoa. 
B) A prisão preventiva poderá ser decretada a requerimento do Ministério Público, após 
representação da autoridade policial ou de ofício, seja durante as investigações seja no 
curso da ação penal. 
C) A prisão preventiva exige a existência de fatos novos ou contemporâneos que a 
justifiquem. 
D) A prisão em flagrante deverá ser comunicada, no prazo de 48h ao Poder Judiciário 
e ao Ministério Público, não havendo, indispensabilidade, porém, na comunicação da 
defesa técnica do preso. 
E) A prisão preventiva poderá ser substituída por domiciliar quando o preso tiver filho de 
até 12 anos completos, desde que seja o único responsável pelos cuidados da criança. 
 
09. Sobre os temas prisão, medidas cautelares, e provas no processo penal, 
assinale a afirmativa correta. 
 

A) A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo penal ou 
investigação policial, sempre de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do 
assistente de acusação ou do querelante, ou por representação da autoridade policial. 
B) De acordo com a jurisprudência amplamente majoritária do Superior Tribunal de 
Justiça, tanto o flagrante esperado quanto o flagrante preparado são ilegais. 
C) A medida cautelar de internação provisória poderá ser decretada nos crimes 
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser 
inimputável ou semi-imputável o acusado, desde que haja risco de reiteração. 
D) O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, de acordo com o Código 
de Processo Penal, sempre que o agente for maior de 65 anos. 
E) Diante do caráter inquisitório do inquérito policial, os elementos informativos não 
poderão ser mencionados na sentença, nem mesmo para corroborar a decisão do juiz 
fundamentada em provas. 
 
10. Após a prisão em flagrante de Tício pelo crime de tráfico de drogas, já que ele 
teria sido encontrado enquanto trazia consigo grande quantidade de drogas, os 
policiais militares incentivaram o preso, algemado, no interior da viatura policial, 
sem assegurar o direito ao silêncio, a confessar os fatos. Diante do incentivo, o 
preso confirmou seu envolvimento com a associação criminosa que dominava o 
tráfico da localidade, sendo a declaração filmada pelos policiais sem que Tício 
tivesse conhecimento. 



Após denúncia, o Ministério Público acostou ao procedimento o vídeo da 
filmagem do celular realizada pelos policiais. Durante a instrução, Tício alegou 
que o material entorpecente era destinado ao seu uso. 
 
Diante da situação narrada, o vídeo com a filmagem do celular do policial deve ser 
considerado prova: 

 
A) ilícita, gerando como consequência a substituição do juiz que teve acesso a ela, não 
sendo necessário, porém, que seja desentranhada dos autos; 
B) lícita, sendo a confissão a rainha das provas, de modo que deverá prevalecer sobre 
os demais elementos probatórios produzidos durante a instrução; 
C) ilícita, devendo ser desentranhada do processo, apesar de os atos anteriores da 
prisão em flagrante serem considerados válidos; 
D) lícita, mas caberá ao juiz responsável pela sentença atribuir o valor que entenda 
adequado a essa prova; 
E) ilícita, gerando o reconhecimento da invalidade da prisão em flagrante como um todo. 
 
11. Assinale a alternativa que não contém um crime previsto na lei 13.869/19 
(abuso de autoridade): 
 
A) levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em 
lei. 
B) prolongar a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão 
preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e 
excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de 
promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. 
C) Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua 
captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão:  
D) cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) 
ou antes das 5h (cinco horas). 
E) Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo 
com o fim de prejudicar interesse de investigado:    
 
12. Atento à Lei de execução Penal, conforme as novas disposições dadas pela 
Lei nº 13.964/19, é correto afirmar que: 
 
A) Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave 
contra pessoa, ou por qualquer crime de natureza hedionda, serão submetidos, 
obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido 
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.        
B) o condenado, mesmo que tenha praticado crime doloso com violência grave contra 
a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime 
sexual contra vulnerável, que se recusar a submeter-se ao procedimento de 
identificação do perfil genético, não pode ser punido, pois ninguém pode ser obrigado a 
produzir provas contra si mesmo. 
C) O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade 
interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, 
caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena 
remanescente.     
D) o condenado por crime hediondo não terá direito à saída temporária para, por 
exemplo, visitas à família, e também não terá direito a livramento condicional.    
E) Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, 
as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu 
tempo de prisão. Assim, a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, após a 
prática de crime doloso ou falta grave, no interesse da disciplina e da averiguação do 



fato, dependerá de despacho da autoridade administrativa competente, após regular 
procedimento administrativo com direito à defesa.   
 
13. Kriptônio transportou um revólver calibre .38, municiado, arma de uso 
permitido, mas sem autorização, portanto em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, até a casa de Xenônio, menor de 17 anos de idade e lá, realizou 
empréstimo da referida arma ao amigo, pelo período de 1 semana. Neste caso, 
Kriptônio cometeu: 
 
A) três crimes, quais sejam, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal 
de munição, e empréstimo ilegal de arma de fogo de uso permitido, com pena majorada 
em razão de envolver menor de 18 anos. 
B) crime único de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com pena aumentada 
em razão de envolver adolescente. 
C) crime único de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que não é crime 
hediondo e não incide aumento de pena em razão de envolver menor de 18 anos. 
D) dois crimes, quais sejam, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e empréstimo 
irregular de arma de fogo de uso permitido, com pena majorada em razão de envolver 
adolescente. 
E) crime de tráfico de arma de fogo, que é equiparado a  hediondo; 
 
14. No tocante às disposições previstas na lei de drogas (nº 11343/06) e 
jurisprudência, assinale a opção correta: 
 
A) Quem conduzir veículo automotor, embarcação ou aeronave após o consumo de 
drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, responderá por delito 
previsto na Lei de Drogas. No entanto, neste caso, não pratica crime equiparado a 
hediondo.  
B) A majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a prova da 
destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de 
fronteiras entre países.   
C) Atento à jurisprudência do STF, a conduta de quem porta drogas para consumo 
pessoal, não constitui crime, uma vez que não existe pena privativa de liberdade imposta 
por lei, sujeitando, no entanto, seu autor às medidas educativas previstas na lei de 
drogas.   
D) Quem oferece droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 
relacionamento, para juntos consumirem, pratica crime de tráfico de drogas,  delito este 
equiparado a hediondo.  
E) A conduta de associarem-se duas ou mais pessoas, de maneira reiterada ou não, 
para a prática do delito de tráfico de drogas, constitui crime de associação criminosa.  
 
15-Maria tem relacionamento íntimo com Joana há 5 anos, inclusive convivendo 
juntas sob o mesmo teto. Certo dia, após intensa discussão motivada por ciúmes, 
resolvem romper a relação. Meses após, Maria vê sua antiga parceira Joana 
abraçada com uma outra garota. Dominada por intenso ciúme, agride física e 
verbalmente Joana, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. No caso em 
comento: 
 
A) Não se aplica a Maria as medidas protetivas previstas em lei, uma vez que ambas já 
não mais convivem sob o mesmo teto. 
B) Não se aplica a lei de violência doméstica e familiar pois  a agressora é do sexo 
feminino.  
C) Não incide  a  Lei nº 11.340/06 (Maria da Penha), devendo Joana  procurar uma 
delegacia de polícia , relatando o caso, que , após devida apuração por meio de TCO, 
será julgado por uma Vara do Juizado Especial Criminal. 



D) Maria deverá responder pelo delito de lesão corporal qualificada, ante a violência 
doméstica e aplica-se em favor da vítima, as medidas protetivas previstas na Lei nº 
11.340/06 (Maria da Penha), uma vez que não se faz necessário que a agressora esteja 
convivendo com a agredida. 
E) Maria deverá responder pelo delito de lesão corporal simples, devendo o fato ser 
encaminhado ao Juizado Especial Criminal, uma vez que o delito de lesão corporal leve 
é de menor potencial ofensivo. No entanto, aplica-se à vítima as medidas protetivas 
previstas na Lei Maria da Penha, uma vez que não se faz necessário que a agressora 
conviva com a agredida. 
 

 
 
01. Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, assinale a opção 
correta. 
 
A) Os serviços sociais autônomos são criados por meio de decreto. 
B) As organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que firmem termo 
de parceria com a União devem contratar mediante processo licitatório. 
C) A outorga de qualificação como organização social é vinculada, desde que sejam 
atendidos os requisitos legais. 
D) Os serviços sociais autônomos executam essencialmente serviços públicos. 
E) Os serviços sociais autônomos são custeados pelas contribuições de seus 
associados, incidindo impostos sobre esses serviços. 
 
02. Indivíduo que possui licença para dirigir veículo automotor foi acometido por 
doença que o tornou incapacitado para conduzir o tipo de veículo para o qual era 
habilitado. 
Nessa situação hipotética, caberá ao órgão administrativo competente extinguir o 
ato administrativo concessivo da licença para dirigir por meio de 

 
A) anulação. 
B) revogação. 
C) cassação. 
D) convalidação. 
E) decadência. 
 
03. Após a conclusão de processo administrativo disciplinar contra servidor 
público federal, a autoridade pública que tem atribuições legais para editar ato 
punitivo, suspendeu o servidor por cento e vinte dias. 
Nessa situação hipotética, o ato de suspensão do servidor por cento e vinte dias 
é nulo por vício de 

 
A) forma. 
B) finalidade. 
C) objeto. 
D) motivo. 
E) competência. 



 
04. Com relação aos poderes administrativos, a prerrogativa da administração 
pública de editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados 
decorre do exercício do poder 
A) discricionário. 
B) disciplinar. 
C) de polícia. 
D) regulamentar. 
E) hierárquico. 
 
05. Em determinado município da Federação, uma empresa pública municipal 
refinadora de petróleo, durante o desenvolvimento de sua atividade, deixou vazar 
milhões de litros de óleo cru, material que alcançou importantes mananciais 
aquíferos e espalhou-se por várias cidades do respectivo estado-membro, tendo 
deixado inúmeras famílias ribeirinhas desprovidas de suas atividades laborais e 
do seu sustento. 
 
Nessa situação, segundo entendimento do STJ, 

 
A) houve responsabilidade subjetiva do Estado, instruída pela teoria do risco integral. 
B) não houve responsabilidade do Estado, porquanto a culpa foi da empresa refinadora. 
C) houve responsabilidade objetiva do Estado, instruída pela teoria do risco 
administrativo. 
D) houve responsabilidade objetiva do Estado, instruída pela teoria do risco integral. 
E) houve responsabilidade subjetiva do Estado, instruída pela teoria do risco 
administrativo. 
 
06. Sob o aspecto da iniciativa, a revisão de conduta da administração pública 
ocorrida em atenção a requerimento ou recurso dirigido à autoridade 
administrativa por um servidor público caracteriza um exemplo de 

 
A) controle por vinculação. 
B) controle por subordinação. 
C) controle interno. 
D) controle de ofício. 
E) controle provocado. 
 
07. De acordo com o entendimento do STJ, no curso da ação de improbidade 
administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens do réu dependerá da 
 
A) constatação da inexistência de meios de prestação de caução. 
B) presença de fortes indícios da prática do ato imputado. 
C) prova de dilapidação do patrimônio. 
D) presença do periculum in mora concreto 
E) prova da impossibilidade de recuperação do patrimônio público. 
 
08. Determinado órgão da administração pública pretende disponibilizar, 
mediante contrato por prazo determinado, uma área do prédio de sua sede — um 
bem público — para um particular instalar refeitório destinado aos servidores 
desse órgão. 
 
Nessa situação, de acordo com a doutrina pertinente, o instituto legalmente 
adequado para se disponibilizar o uso privativo do bem público por particular é a 
 
A) concessão de uso. 



B) cessão de uso. 
C) autorização de uso. 
D) concessão de direito real de uso. 
E) permissão de uso. 
 
09. A licitação de obra de construção de determinado edifício público pode ser 
realizada sem a apresentação 
 
A) do projeto básico. 
B) de orçamento detalhado por custo unitário. 
C) do projeto executivo. 
D) de recursos orçamentários suficientes. 
E) da inclusão do projeto no plano plurianual. 
 
10. Assinale a opção correta relativamente a licitação e contratos públicos. 
 
A) Constitui atentado ao princípio da igualdade entre os licitantes o estabelecimento de 
requisitos mínimos de participação no edital da licitação. 
B) O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra, formal, oneroso, 
comutativo e realizado intuitu personae. 
C) A exceção de contrato não cumprido se aplica aos contratos administrativos, quando 
a falta é da administração. 
D) O controle do contrato administrativo por parte da administração exige cláusula 
expressa. 
E) As empresas estatais exploradoras de atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços estão dispensadas de observar 
os princípios da licitação. 
 

 
 
01. Sobre as partes de um relatório médico-legal, marque a alternativa CORRETA 
 
A) A Conclusão é a parte onde o perito responderá aos quesitos formulados pela 
autoridade competente. 
B) No Preâmbulo, o perito registrará os fatos mais relevantes que motivam o pedido da 
perícia ou que possam orientar ou esclarecer a sua ação. 
C) Na Descrição, o perito descreverá suas hipóteses e elencará todas as suas 
conjecturas pessoais. 
D) Na Discussão, o perito relatará todas as lesões encontradas com riqueza de detalhes, 
descrevendo-as e documentando-as com fotos, radiografias, ilustrações e exames 
complementares que sejam necessários para o registro e elucidação de tais lesões. 
E)  O Histórico é o equivalente médico legal da anamnese de um exame clínico comum. 
 
02. Nos disparos de projéteis de arma de fogo em que resulta em orifício de 
entrada com a forma irregular, denteada ou com entalhes, pela ação resultante 
dos gases que descolam e dilaceram os tecidos, bem como bordas evertidas e 
presença do Sinal de Werkgartner. A definição refere-se a uma espécie de tiro: 



 
A) encostado. 
B) à curta distância. 
C) à longa distância. 
D) à média distância. 
E) quase encostado. 
 
03. Existem casos em que a morte ocorre pela constrição do pescoço por um laço 
que exerce força ativa, ao passo que o corpo da vítima atua de forma passiva. 
Nesses casos, também é possível que haja obstrução da passagem do ar para os 
pulmões, compressão dos nervos cervicais e interrupção sanguínea para o 
encéfalo. Essas informações estão relacionadas à asfixia por: 
 
A) estrangulamento 
B) enforcamento com suspensão típica ou completa. 
C) enforcamento com suspensão atípica ou incompleta. 
D) sufocação indireta 
E) esganadura. 
 
04. Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando os principais 
traumatismos superficiais abertos à classificação das diversas formas das feridas 
abertas. 

 
COLUNA I 
1. Feridas penetrantes 
2. Feridas incisas 
3. Feridas perfurantes 
4. Feridas contusa 
 
COLUNA II 

( ) Ferida cuja profundidade não pode ser estabelecida à simples inspeção. 
( ) Ferida linear, com bordas regulares e pouco traumatizadas. 
( ) Feridas irregulares, retraídas e com bordas muito traumatizadas. 
( ) Feridas com formato externo variável, geralmente linear ou puntiforme. 
 
Assinale a sequência CORRETA 
 
A) 3 2 4 1 
B) 1 3 4 2 
C) 2 1 3 4 
D) 4 1 2 3 
E) 4 2 1 3 
 
05. Com relação à perícia sexológica, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A rotura antiga do hímen apresenta as bordas da lesão de coloração embranquecida, 
devido aos tecidos de cicatrização. 
B) Os entalhes naturais, normalmente, vão até a borda de inserção do hímen na parede 
vaginal. 
C) O hímen complacente dificulta o diagnóstico de conjunção carnal, porque nele os 
entalhes se confundem com as roturas. 
D) A presença de gravidez com integridade do hímen não é aceita como prova de 
conjunção carnal. 
E) Rotura recente do hímen é aquela que ocorreu até 30 dias antes do exame pericial. 


