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I:\ST R L Ç Õ L S  C E R A IS
Caro Candidata:

Leia com o máximo de atenção e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois cias são
pane integrante da prova e das normas que regem este Concurso Público.
Confira atentamente o material que lhe foi entregue e verifique se ele eslá completo. Caso
contrário, solicite aos fiscais da sala a sua substituição.
1. O caderno de provas contém 50 questões objetivas.
2. O tempo para a realização da prova é de 03 horas após a leitura destas instruções. Nesse 

tempo, está incluído o preenchimemo da F O L H A  D E R ES P O S T A S  referentes à prova 
objetiva.

3 O candidato só poderá rctirar-sc do recinto das provas após 1 (uma) hora do seu início,
4. O candidato só poderá levar o caderno de provas 2 (duas) horas após o seu início.
5 Cada questão objetiva oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras 

a. b. c. d. e. sendo apenas 1 (uma) correta quanto à formulação proposta.
6. Com o inicio da prova, encerra-se o tempo para qualquer questionamento: o entendimento 

das questões é parte integrante da prova.
7. F. vedado ao candidato qualquer tipo de comunicação com pessoas e consulta a livros, 

revistas ou anotações, hem como o uso de máquina de calcular, fones de ouvido, celular ou 
qualquer tipo de aparelho eletrônico.

8. Quanto à F O L H A  DE R ESP O ST A S  -  parte integrante desta prova -  o candidato deve:
assiná-la no local indicado para tal fim:

h) prccnchc-la. assinalando, na destinada à prova objetiva, somente uma alternativa 
(a, b, c, d, e) de cada questão, hachurando-a totalmente com caneta azul ou preta 
de ponta grossa suficientemente pressionada, conforme exemplo:#

c) devolvê-la aos fiscais de sua sala sem dobras e sem amassaduras. ao linal da prova.
9 Serão anuladas as questões da prova objetiva que apresentarem qualquer assinalação 

diferente da prevista na letra b do item 8, as não assinaladas ou as assinaladas em 
duplicidade, bem como as emendadas ou rasuradas ou com borraduras.
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P O L ÍC IA  C IV IL  -  E S C R IV Ã O  DE P O L ÍC IA  E  IN S P E T O R D E P O L ÍC IA  
PRO VA  D E C O N H EC IM EN T O S  E S P E C ÍF IC O S

D IR E IT O  P EN A L

01 Considere as afirm ares ahaixo a respeito do erime tentado e do crime impossível.
I Nos casos dos institutos conhecidos como desistência voluntária e arrependimento 

eficaz, o sujeito ativo nào responde pelo crime tentado, mas apenas pelos atos já 
praticados. Assim, a tentativa do crime desaparece, mas nào desaparecem os delitos 
praticados en seu curso

II - A desistência voluntária somente é possível na tentativa imperfeita; já o
arrependimento eficaz somente é possivel na Lentativa perfeita. Via de regra, a primeira 
consiste cm uma omissão, enquanto a segunda, em uma ação impeditiva do resultado.

III -  F considerado crime impossível a hipótese de "flagrante esperado", tamhém
denominado “crime de ensaio”, caso corriqueiro enfrentado na rotina policial.

Quais estào corretas?
a) Apenas a I.
b) Apenas a III
c) Apenas a 1 e a II.
d) Apenas a 11 c a III.
e) A I. a II c a III.

02. Considere as seguintes afirmações, acerca de questões criminais no Direito Fcnal.
I -  Ê muito comum na entrada dos estádios de futebol, principalmente em grandes jogos, a 

presença dc pessoas popularmente conhecidas como cambistas, ou seja, sujeitos que 
vendem ingressos para o evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete 
olieial. As vésperas da realização dc uma Copa do Mundo no Urasil. o país ainda nào 
conta com um tipo penal específico para criminalizar esse tipo de conduta.

1 1 - 0  homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço dc 
segurança, c conduta que já encontra previsão específica quanto à tipicidade no 
ordenamento penal brasileiro vigente.

III -  A exigência de chequc-caução, nota promissória ou qualquer outra garantia como
pressuposto para o alendimemo médico-hospilalar de emergência, indepcndcnlcmcntc 
do resultado naluralistico produzido, configura infração administrativa, porém não 
configura crime por falta dc previsão legal

IV O crime dc poluição c um dos mais graves contra o meio ambiento: “Causar poluição 
de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar cm danos à saúde 
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
flora.*' Então, o caput do artigo 54. da Lei n° 9.605/98, consiste em um crime dc dano 
ou dc perigo à saúde humana e, necessariamente, de dano à fauna e ã flora

Quais estão corretas?
a) Apenas a I
b) Apenas a I e a II
c) Apenas a II e a III
d) Apenas a II e a IV.
c) Apenas a 1, a 111 c a IV.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIM ENTO D L RECURSO S HUMANOS - I DRH
y



_______________________P O L ÍC IA  C IV IL  -  E S C R IV Ã O  D E P O L ÍC IA  F IN SP FT Q R  DE PQI ÍÇ IA
Instrução: Para responder as questões de números t)3 a 117. considere as situações rcspcctivamcntc 
descritas.

03. Sujeito X condu/ia seu veiculo auLomoLor na via pública em velocidade compatível e na mào 
correta de direção. Ao mesmo tempo, teclava mensagens em seu telefone celular. Assim, 
acabou atropelando um jovem de 23 anos. Lm face da hemorragia craniana sofrida, o jovem 
chegou a ficar cm coma. ou seja. sofreu risco de morte durante cinco dias, lendo sobrevivido 
com algumas sequelas.
Diante do exposto, por qual delito o sujeito X deverá responder?
a) Delito de lesões corporais qualificadas graves, previsto pelo Código Penal.
b) Delito dc tentativa de homicídio, previsto pelo Código Penal, ficando as lesões absorvidas 

pelo crime dc maior gravidade
c) Delito de lesões corporais culposas, previsto pelo Código Penal.
d) Delito de lesões corporais culposas, previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro.
e) Crime de lesões corporais preterdolosas. previsto pelo Código Penal.

04. O agente policial A, empregou métodos truculentos contra a vítima Z (causando-lhc intenso 
sofrimento físico) a fim de obter confissão acerca dc um suposto crime dc estelionato que cia 
teria praticado. Como decorrência, embora o agente policial A não lenha agido diretamente 
com animas necandi, a vítima Z veio a óbito. O agente B, superior imediato do agente A. 
podia c devia ter agido para evitar o ocorrido, ja que a tudo assistiu; entretanto, preferiu se 
omitir para “não se incomodar".
Nesse caso, que delitos foram cometidos pelos agentes A c 13?
a) Homicídio qualificado pela tortura em concurso de pessoas.
b) Homicídio qualificado pela tortura e omissão de socorro, respectivamente.
c) Tortura seguida de morte cm concurso de pessoas,
d) Tortura dolosa e homicídio doloso como garantidor, respectivamcntc
e) Tortura seguida de morte e tortura por omissão, rcspcctivamcntc.

(15. Jovem com 18 anos sequestra o próprio avô de <S5 anos de idade, colocando-o em cativeiro. 
Fa/.cndo-se passar por um desconhecido, pede ã família o valor do resgate. A família não paga 
o valor estipulado. Decorridos dez dias do sequestro, ainda sein o pagamento, a policia 
descobre e “estoura" o cativeiro, libertando a vítima.
Com relação ao problema apresentado, assinale V  para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas.
( ) O sequestrador ficará isento de pena, pois o delito foi praticado contra ascendente.
( ) A policia não podería Ler ingressado no local sem mandado judicial, pois o crime já 

estava consumado e exaurido desde o momento do sequestro.
( ) Trata-se de tentativa de extorsão mediante sequestro.

A sequência correta dc preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, c
a) V V V
b) V V F
c) F - V F
d) F - F - V
c) F - 1 - F.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVÍ MENTO DE RECURSOS HUMANOS -  FDRH
3



06. Fulano, da janela de sua casa. avistou indivíduo apontando uma pistola para seu lilho 
Beltrano, de 14 anos de idade, que retornava da escola. Imaginando tratar-se de um roubo, 
pegou sua espingarda de caça e. imediatameiuc, atirou contra o suposto assaltante, o qual. na 
\erdadc. era apenas um ator circense, fa/endo brincadeiras na rua com os pedestres, com uma 
pistola d'água. Fulano errou o tiro e acertou, sem querer, o próprio filho, vindo a matá-lo. 
Assinale a alternativa que melhor define a situaçào juridico-penal de Fulano.
a) Mesmo tendo errado o disparo. Fulano agiu em legitima defesa putativa de tcrccíro.
b) Fulano praticou homicídio doloso contra descendente.
c) Fulano agiu acobertado pelo instituto da legítima defesa real
d) Fulano praticou homicídio doloso tentado em relação ao artista circense.
c) Pelo erro na execução. Fulano deve responder pela tentativa de homicídio cm relação ao 

ator de rua e pelo homicídio culposo em relação a seu lilho.

_________ POLICIA C IVIL -  ESCRIVÃO DE POLÍCIA L INSPETOR DE POLÍCIA

07. J ulana. da área da saúde, foi contratada emergencialmentc pela Prefeitura dc um Município 
para alender no posto de saude pública da cidade. Fia c sua amiga Beltrana. que não tem 
qualquer vínculo com a administração pública, mas é conhecedora da situação funcional de 
Fulana, cm comunhão dc vontades e conjugação dc esforços, venderam o laptop que esta 
possuía cm carga para o exercício da sua função, sendo o dinheiro da venda repartido entre as 
duas.
Assim, Fulana e Beltrana devem responder, por
a) apropriação indébita em coauloria. 
bj apropriação indébita c furto, respectivamente.
c) peculato-apropriação e furto, respectivamente.
d) peculato-lurto c furto, respect ivamente.
c) pcculalo-apropriaçào cm coauloria.

08. Uma das maiores mazelas que atinge a sociedade contemporânea é o delito de corrupção, cm 
qualquer de suas modalidades, c suas consequências. No Direito Penal, esluda-sc a corrupção 
de forma mais aprofundada e especifica, dando-lhe contornos objetivos que permitem o 
enquadramento típico do comportamento analisado.
Sohrc o tema, é eonreio afirmar que
a) a corrupção ativa é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Não se 

exige qualquer condição especial do sujeito ativo L delito praticado contra a 
Administração da Justiça. Já a corrupção passiva é praticada apenas por servidores 
públicos. Sempre que houver corrupção ativa, haverá a passiva c vice-versa.

b) a corrupção de testemunhas também é uma modalidade de corrupção, apresentada como 
crime específico contra a Administração da Justiça. Tanto a testemunha que laz 
alirmação falsa, quanto aquele sujeito que oferece, dá ou promete dinheiro ou qualquer 
vantagem a cia para tal finalidade comctc crime.

c) a concussão c a modalidade mais gravosa da corrupção c ocorre quando o servidor 
público, em vez dc exigir, apenas solicita a vantagem indevida. L crime contra a 
Administração Publica.

d) o servidor público que pratica, deixa de praticar ou retarda ato de oficio, infringindo dever 
funcional, apenas cedendo a pedido ou influência de outrem, não comete crime.

cl tanto a corrupção aliva como a passiva são consideradas crimes próprios, ou seja. exigem 
a condição de servidor público do sujeito ativo.
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09 Todas as afirmações abaixo sobre crimes contra a dignidade sexual sào verdadeiras.
E X C E T O  uma delas. Assinale-a.
a) Um cliente que contrata moça com 16 anos de idade para fazer "programa", vindo a 

praticar conjunção carnal com ela, sabendo sua idade c que a mesma e submetida à 
exploração da prostituição, pratica delito.

b) No crime de estupro de vulnerável, procede-se, mediante açào penal pública 
condicionada, à representação da vitima.

c) Iodos os processos em que se apuram crimes contra a dignidade sexual devem correr cm 
segredo dc justiça. Isto também deve ser aplicado à fase do inquérito policial.

d) Atualmente, o estupro, cm todas as suas modalidades, é considerado crime hediondo.
e) No caso de crimes contra a dignidade sexual praticados contra a mulher no âmbito 

doméstico e familiar, sãn cabiveis. em lese. as medidas prolelivas da chamada Lei “Maria 
da Penha".

________________POLÍCIA CIVIL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA E INSPETOR DE POLÍCIA

10. A respeito dos crimes contra a honra e dos crimes raciais, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e E  para as falsas.
( ) A única hipótese admitida quanto â exceção da verdade no delito de difamação ocorre

quando o ofendido é funcionário púhlico e a ofensa é relativa ao cxcreíeio de suas 
funções,

( ) A ação penal no crime de injúria racial é privada, sendo inaceitável e intolerável em
uma sociedade democrática.

( I Fabricar, comercializar, distrihuir ou veicular simholos. emblemas, ornamentos, 
distintivos ou propaganda que utilizem a cru/ suástica ou gamada, para lins dc 
divulgação do nazismo, é conduta prevista como crime pelo legislador brasileiro.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para haixo. ó
a) V  -  V -  V.
b) V -  V -  K
c) V 1 V.
d) V -  F -  F
e) F - F - F

FUNDAÇÃO PAÍ14 O DESENVOL11 MENTO DE RECURSOS HUMANOS EDR1J
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POLÍCIA CIVIL -  ESCRIVÃO DE POLÍCIA E INSPETOR DL POLÍCIA
D IR E IT O  P R O C E S S U A L  P EN A L

11. Com relação à Lei Federal n" 9.296/96, que trata da interceptação de comunicações
telefônicas, assinale a alternativa correta.
a) L cabível a interccptaçào de comunicações telefônicas para investigar qualquer espécie de 

infração penal, inclusive crime punido com pena de detenção.
b) O prazo para a realização de interceptação de comunicações telefônicas será de vinte dias. 

não podendo haver, ainda que demonstrada a necessidade desse meio dc prova, a sua 
renovação.

e) As diligências inerentes à interceptação dc comunicação telefônica serão sigilosas, razào 
pela qual tramitarão, durante a investigação criminal, em autos apartados do inquérito 
policial.

d) Lm situações cm que haja urgência na investigação dc uma infração penal dc natureza 
grave, poderá a policia judiciária realizar interceptação telefônica sem autorização do juiz 
competente.

ej Se as comunicações interceptadas forem gravadas durante a investigação criminal, não 
haverá a necessidade de transcrição das conversas que servirem como prova no inquérito 
policial.

12. Dc acordo com a Súmula Virculantc 11° 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata do
direito de vista aos autos do inquérito policial, c correto allnnar que
a) qualquer pessoa do povo tem o direito de examinar inquéritos policiais que estejam 

tramitando em Delegacias dc Polícia, já que vigora na fase da investigação criminal o 
principio da publicidade.

b) é prerrogativa do advogado, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de 
prova decorrentes dc diligências investigatòrias documentadas no inquérito policial, que já 
tenham sido realizadas pela polícia judiciária c que digam respeito ao exercício do direito 
de defesa.

c) qualquer advogado terá direito dc examinar inquérito policial que tramite contra 
determinado investigado, mesmo que não seja por este constituído c que esse exame não 
se relacione ao exercício do direito de defesa

d) é prerrogativa do advogado constituido pelo investigado, em razão do direito de defesa, ter 
acesso a quaisquer diligências investigatòrias. inclusive àquelas de caráter sigiloso que 
estejam em andamento ou venham a ser realizadas pela policia judiciária.

e) os jornalistas, em virtude do direito que a população possui de ser informada sobre fatos 
criminosos, podem acessar, independentemente dc autorização da autoridade policial, os 
autos de inquéritos policiais que estejam em andamento nas Delegacias de Policia.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -  FDRH
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______________________ P O L ÍC IA  C IV IL  -  E S C R IV ÃO D E P O L ÍC IA  E IN SP ET O R  D E P O L ÍC IA
13. Em relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta.

a) A autoridade policial pode decreLar a incomunícabilidadc do investigado preso pelo prazo 
de cinco dias. não permitindo que converse com seu advogado durante esse período.

b) Por ser o inquérito policial um procedimento inquisitorial, as vítimas e os investigados 
não poderão requerer diligências à autoridade policial.

c) Durante o inquérito policial, na produção da prova oral, conforme ordem estabelecida pelo 
Código de Processo Penal, a autoridade policial deverá ouvir, primeiramente. a vítima; na 
sequência, as testemunhas; por fim. o investigado.

d) Poderá a autoridade policial arquivar o inquérito policial, na própria Delegacia dc Polícia, 
se evidenciado, em até dez dias após a sua instauração, que o fato investigado não 
caracteriza infração penal.

e) Havendo prova da existência dc crime e indícios suficientes de autoria, a autoridade 
policial, no relatório final do inquérito policial, poderá indicar testemunhas que nào 
tenham sido ouvidas, referindo o endereço onde possam ser localizadas.

14 Considerando-se as normas c os preceitos inerentes à ação penal, assinale a alternativa
correta.
a) Nos casos de crimes em que a ação penal seja pública condicionada à representação, a 

retratação nào poderá ser feita após o registro do boletim de ocorrência na Delegacia de 
Policia.

b) Ao tomar conhecimento de um delito em que a ação penal seja privada e que a vitima 
registre, expressamenle. que nào deseja a investigação criminal, a auLoridade policial, 
mesmo assim, deverá apurá-lo.

c) Nos delitos cm que a ação é pública condicionada à representação, havendo por paite da 
titima. no curso de inquérito policial, retratação da representação apresentada, deverá a 
autoridade policial realizar os interrogatórios dos investigados c as demais diligências 
destinadas à conclusão das investigações antes dc determinar o arquivamento do 
procedimento referido.

d) Ao tomar conhecimento dc um crime em que a ação penal seja pública incondicionada, 
deve a autoridade policial, independentemente da vontade da vítima, investigá-lo.

c) Nos crimes em que a ação penal seja pública condicionada à representação, a autoridade 
policial pode instaurar inquérito policial sem essa condição.

15. Com relação ao exame do corpo de delito e às perícias cm geral, assinale a alternativa correta
a) O exame complementar de lesão corporal, que tiver a linalidade de demonstrar que a 

ofensa à integridade física da vitima a incapacitou para as ocupações habituais por mais dc 
trinta dias, deverá scr realizado, dc acordo com o que prescreve o Código dc Processo 
Penal, logo que decorra o prazo referido, contado da data do crime.

b) O exame dc corpo de delito, nas infrações penais que deixam vestígios, sempre deverá ser 
realizado por dois peritos oficiais.

c) Nas infrações penais que deixam vestígios, o laudo pericial poderá ser substituído, na fase 
policial, por laudo feito por assistente técnico do investigado.

d) Na ausência de perito oficial, o exame de corpo de delito poderá scr feito por uma pessoa 
idônea, exigindo-se apenas que lenha conhecimento técnico na área da análise.

c) A confissão do investigado supre a auscncia dc exame de corpo de delito.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -  ED RH
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16. Levando-sc em consideração a Lei Federal n° 9.099 95. que dispõe sobre o Juizado Especial
Criminal, assinale a alternativa IN C O R R ET A .
a) São infrações penais de menor potencial ofensivo todos os crimes cuja pena mínima 

eominada seja igual ou inferior a um ano.
b) O inquérito policial é dispensável para a denúncia, que pode ser oferecida com base no 

termo circunstanciado.
c) Sc o autor de uma infração penal de menor potencial ofensivo for encaminhado, 

imcdiatamenic. ao Juizado Lspecial Criminal, não se imporá prisão em flagrante.
d) No caso de lesão corporal de natureza leve, o exame de corpo de delito é prcscindívd para 

a denuncia quando a materialidade do crime estiver demonstrada por um atestado médico.
el Sc. no curso de um inquérito policial cm que se investiga um roubo, a polícia judiciária 

também constatar a ocorrência de uma infração penal de menor potencial ofensivo conexa, 
todos os fatos criminosos poderão ser apurados nesse mesmo procedimento policial, não 
havendo necessidade dc se elaborar, paralelamcnte. um termo circunstanciado

_____ _____ POLÍCIA CIVIL -  ESC RIVÀC) DE POLÍCIA F. INSPETOR DL POLÍCIA

1 7. Com relação à prisão cm flagrante, assinale a alternativa IN C O R R ET A .
a) A polícia judiciária não poderá lavrar auto de prisão em flagrante na situação que envolver 

indivíduo llagrado transportando, para consumo pessoal, cocaína, mesmo que este nào 
assuma o compromisso de comparecer ao Juizado F.special Criminal.

h) Inexislindo testemunhas que tenham presenciado a prática da infração penal, não poderá 
ser lavrado o auto de prisão em llagrante.

c) Se o preso não informar o nome de seu advogado, cópia do auto de prisão em llagrante 
deverá ser remetida para a Dcfcnsoria Pública.

d) Deverá ser entregue ao preso, cm até 24 horas após a prisão, a nota de culpa, documento 
que lhe informa o motivo da prisão c os nomes do condutor c das testemunhas.

c) A prisão e o local onde se encontra o preso deverão ser comunicados ao magistrado 
competente, ao Ministério Público e ao familiar do autuado ou à pessoa por ele indicada.

IS. Levando-se em consideração a Lei Federal n° 7.960/89. que dispõe sobre prisão temporária.
assinale a alternativa correta
a) A prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo juiz.
b) A prisão temporária c cabível no curso de um processo penal destinado à instrução e ao 

julgamento dc um furto qualificado.
c) No caso do crime de latrocínio, que c o roubo com morte, o prazo da prisão temporária 

será de cinco dias. podendo ser prorrogado, em caso de extrema necessidade, por igual 
período, uma única vez.

d) O preso não tem direito dc receber nota de culpa.
c) Caberá prisão temporária, no curso dc uma investigação criminal que apure o crime de 

estupro, quando a prisão for imprescindível para a conclusão do inquérito policial.
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l lJ. Com relação à busca e à apreensão, assinale a alternativa correta.
a) Sc a autoridade policial estiver presente na busca domiciliar, não existe necessidade de 

determinação judicial para ingresso 11a casa do investigado, seja qual for a cspccic de 
infração penal sob investigação

b) Iniciadas as buscas em uma casa às 17 horas e 40 minutos, ein cumprimento ã 
determinação judicial, a autoridade policial c seus agentes deverão sair do local até as 18 
lioras. ainda que haja extrema necessidade de se continuar com as diligencias no interior 
da residência.

c) Para a apreensão de documentos no interior de um quarto de hold ocupado, deverá a 
polícia judiciária possuir autorização judicial para ingressar no local, já que é considerado, 
para efeitos penais, como casa.

d) Fm nenhuma hipótese será permitido 0 emprego de lorça contra coisas cm buscas 
domiciliares, por ser a casa o asilo inviolável do indivíduo.

e) A busca pessoal, conforme determina 0 Código de Processo Penal, sempre dependerá de 
previa autorização judicial.

_______________ POLÍCIA CIVIL-ESCRIVÃO DE POLÍCIA E INSPETOR DE POLÍCIA

2U Diante do que estabelece o Código de Processo Penal em relação ao reconhecimento de
pessoas e coisas, assinale a alternativa IN C O R R E T A
a) Se a testemunha ficar com receio, por efeito de intimação, de Hear frente a frente com 0 

investigado, a autoridade policial providenciará para que este não veja aquela.
b) O reconhecedor deverá descrever, previanienle ao ato de reconhecimento de pessoa, as 

características da pessoa que deva ser reconhecida.
c) Sempre que possível, deve-se colocar a pessoa cujo reconhecimento se pretender ao lado 

de outras semelhantes
d) Havendo duas testemunhas do crime, pode a polícia judiciária colocá-las. de maneira 

simultânea, na sala de reconhecimentos em que se encontra o investigado, permitindo que 
cias conversem entre si.

c) Deve a policia judiciária lavrar auto do ato de reconhecimento, que será assinado pela 
autoridade policial, pelo reconhecedor e por duas lesLemunhas presenciais.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -  EDRH
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21. Considerando os preceitos constitucionais abaixo, complete as lacunas com os respectivos 
destinatários dos incisos, de acordo com o artigo 5U da Constituição Federal:
I ____  sào iguais cm direitos c obrigações, nos termos desta Constituição:
II _____ será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão cm virtude de
lei:
XVI -  _____  podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
indcpendcntcmentc de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio av iso ã autoridade competente:
l.T nenhum _____  será extraditado, salvo o naturalizado, cm caso de crime comum.
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
LXX1II -  qualquer ______  é parte legítima para propor ação popular que vise a anular
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade 
administrativa, ao meio ambiente c ao patrimônio histórico c cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-lc, isento de custas judiciais c do ônus da sucumbcncia;

Assinale a alternativa cujas palavras ou expressões completam corretamente as lacunas, de 
cima para baixo, dos incisos acima.
a) todos -  nenhum cidadão -  homens e mulheres estrangeiro -  brasileiro
b) homens e mulheres ninguém todos cidadão pessoa
c) as pessoas -  nenhum cidadão -  os homens cidadão brasileiro
d) homens e mulheres ninguém -  todos brasileiro -  cidadão 
c) os brasileiros nenhum cidadão -  todos preso cidadão

___________ POLÍCIA CIVIL -ESCRIVÃO I)F. p o l í c ia  e i n s p e t o r  de  p o l íc ia

DIREITO CONSTITUCIONAL

22. Consoante o artigo 136 da Constituição f ederal, o Presidente da República pode. ouvidos o 
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de delesa para 
preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou 
a paz social ameaçadas por grave c iminente instabilidade institucional ou atingidas por 
calamidades de grandes proporções na natureza.
Diante dessa afirmativa, assinale a alternativa IN C O R R E T A  relacionada à vigência do 
estado de defesa.
a) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trmta dias. podendo ser 

prorrogado enquanto persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
b) a prisão por crime contra o Listado, determinada pelo executor da medida, será por este 

comunicada iinediaiamenie aojuiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado 
ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial

c) a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico c 
mental do detido no momento de sua autuação.

d) a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias. salvo quando 
autorizada pelo Poder Judiciário.

c) é vedada a incomunicabilidade do preso.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -  FDRH
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23. Assinale a alternativa IN C O R R ET A .
a) São requisitos constitucionais aulorizadores da inlerceplação das comunicações 

telefônicas, conforme artigo 5o, inciso XII: mediante ordem judicial: nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer; para fins dc investigação criminal ou instrução processual 
penal.

b) O uso de algemas só é lícito em casos de resistência e de fundado receio de Ioga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, sendo 
dispensada qualquer outra formalidade, consoante o texto da súmula vinculantc n" 11 do 
Supremo Tribunal Federal.

c) E direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de 
prova que. já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito dc defesa.

d) Segundo o Supremo Tribunal federal, c ilícita a prisão civil dc dcposiLário infiel, qualquer 
que seja a modalidade de depósiLo, não obstante o texto original do artigo 5o, LXVIT (“mlr; 
ha\>erá prisão civil por divida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e. 
inescusàvel de obrigação alimentícia e a do depositário infiel"), da Constituição federal.

e) O preceito constitucional que inadmite. no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, 
de acordo com o artigo 5U, inciso LV1, é extensivo, em sua interpretação, para a ilicilude 
da prova derivada daquela.

_______________ POMCIA CIVIL - ESCRIVÃO DF PQI.ÍCIA E INSPETOR DF POLÍCIA

24 Assinale a alternativa IN C O R R ET A
a) A Constituição Federal prevê o julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça, no 

artigo 29, inciso X; entretanto, tal interpretação restringe-se aos crimes dc competência da 
Justiça comum estadual, nos demais casos, a competência originária caherá ao respectivo 
trihunal de segundo grau.

b) Há previsão constitucional de inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e 
votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

c) As comissões parlamentares dc inquérito, que terão poderes dc investigação próprios das 
autoridades judiciais, além dc oulros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, para a apuração de fato determinado c por prazo certo, podendo inclusive 
determinar busca domiciliar e outras medidas sujeitas à cláusula de reserva jurisdicional.

d) No sistema constitucional hrasileiro. a função de apurar as infrações penais foi 
expressamenle atribuída à polícia federal e às polícias civis.

e) O Supremo Tribunal Federa! reconheceu ao íMinistério Fúblico a competência para 
promover investigações dc narureza penal, dc forma subsidiária c cm casos específicos, 
segundo a teoria dos poderes implícitos.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOL E! MESTO DE RECURSOS HUMANOS EDRH
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________  PO L ÍC IA  C IV IL  -  E S C R IV Ã O  UE PO L ÍC IA  E  IN SP ET O R  DE PO L Í C IA
Em referenda ao artigo 144 da Constituição federal Capítulo III Da Segurança Pública, 
pode-se inferir que
I -  à policia federal destina-se. entre outras atribuições, apurar infrações penais contra a

ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços c interesses da União ou de 
suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja 
prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei.

II às polícias civis, dirigidas por delegados de policia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da Lnião, as funções de polícia judiciária e a apuração dc infrações 
penais, exceto as militares.

III -  o rol das Instituições de Segurança Pública, previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, é taxativo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal federal.

IV a segurança pública, dever do Fstado. direito e responsabilidade de iodos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia 
ferroviária federal, policias civis, policias militares e corpos dc bombeiros militares.

V os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus 
bens. serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

(Juais estão corretas?
a) Apenas a I. a II e a IV.
b) Apenas a I. a II e a V.
c) Apenas a II. a III e a IV.
d) Apenas a 111, a IV e a V. 
c) A I. a II, a 111. a IV e a V.

26. Depreende-se do preceito constitucional consagrador da inviolabilidade de domicílio, lirmado
no artigo 5", XI. da Constituição Federal, que
a) a busca domiciliar deverá ser autorizada somente pelo Poder Judiciário em virtude da 

cláusula de reserva jurisdicional.
b) a proteção constitucional à inviolabilidade de domicílio abrange todo local, delimitado c 

separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, à exceção da atividade 
profissional, pois reste caso não se preservam a intimidade c a vida privada do indivíduo.

cl a busca domiciliar poderá ser determinada pela autoridade policial sempre que esta 
acompanhar a diligência.

dl a busca domiciliar poderá ser executada a qualquer horário do dia ou da noile, desde que 
haja autorização judicial.

e) a casa è asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo peneirar sem consentimento 
do morador, nem cm caso dc llagrante delito.

FUNDAÇÃO PARA O D LSEXVO l. VIMENTO D E RECL RSOS U I  \L4NOS EDRH
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POLÍCIA CIVIL -  ESCRIVÃO DE POI.ÍCIA E INSPETOR ÜE POLÍCIA
DIREITOS HUMANOS

27. Para os efeitos da Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e Outras 
Penas ou Tratamentos Cruéis. Desumanos ou Degradantes, o ato de tortura 
a} caracieri/a-se somente quando praticado por funcionário público,
b) c sempre praticado com o fim dc obter uma informação ou confissão,
e) não se configura quando a pena ou o sofrimento forem consequência da privação legitima 

da liberdade.
d) nem sempre constitui uma ofensa à dignidade humana.
e) c admitido quando hã estado dc guerra ou ameaça de guerra.

28. Nos termos do artigo 5“ da Constituição Federal brasileira de 1988. são imprescritíveis
a) os crimes de tráfico de entorpecentes e de terrorismo.
b) os crimes dc terrorismo e de racismo.
c) os crimes dc tortura e de terrorismo.
d) os crimes de racismo c dc tortura.
e) a práiica dc racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional c o Lstado Democrático. * 1 2 3

29. Segundo a Portaria Inlemiinislerial n1’ 4.226. dc 31 de dezembro de 2010. o uso da força por 
agentes dc segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, da necessidade, da 
proporcionalidade, da moderação e da conveniência.
Considere abaixo os significados dc alguns desses princípios.
1. A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos 

de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos.
2. Determinado nivel de força só pode ser empregado quando niveis de menor intensidade 

não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos.
3. ü  nivel da força utilizado deve sempre ser compatível com a gravidade da ameaça 

representada pela açào do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de 
segurança pública.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre o nome do princípio e o 
significado correspondente.
a) I . moderação, 2. proporcionalidade e 3. conveniência.
b) I . proporcionalidade, 2. moderação e 3. necessidade.
c) I . conveniência. 2 necessidade c 3 proporcionalidade, 
dt I . necessidade, 2. proporcionalidade c 3, moderação,
e) I . moderação. 2. necessidade e 3. conveniência.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOL VI MENTO DE RECURSOS HUMANOS -  FDRH
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_____  _______  ___ P O L ÍC IA  C I V IT. -  E S C R IVÃO  DK P O L ÍC IA  F  IN SPE T O R D E  P O L ÍC IA
30. Considere as seguintes afirm ares ã Iu7 do que dispõe a Portana Intcnninisterial r° 4.226. de 

31 dc dezembro de 2010. que estabelece diretrizes sohrc o uso da força pelos agentes de 
segurança pública.

I F, legitimo o uso de armas de lego contra pessoa em fuga. ainda que esta esteja 
desarmada.

II -  O fato dc um veículo desrespeitar bloqueio policial em via pública torna.
independentemente dc qualquer outra circunstância, legitimo o uso de armas de fogo 
contra o tal veiculo.

III Os chamados “disparos dc advertência” não são considerados prática aceitável, em 
razão da imprevisibilidade dc seus efeitos.

IV -  O ato de apontar arma de fogo contra pessoa durante os procedimentos dc abordagem
não deve ser uma prática rotineira e indiscriminada.

V Sem prejuízo de outras medidas, todo agente de segurança pública que. em ra/ào da sua 
função, possa vir a sc envolver em situações de uso da força, deverá portar, no mínimo. 
2 (dois) instrumentos dc menor potencial ofensivo.

Quais estão corretas?
a) Apenas a I c a II.
b) Apenas a 1 e a III.
c) Apenas a lí. a III c a IV.
d) Apenas a 111. a IV c a V.
e) Apenas a I. a II. a IV c a V.

31. Nos termos do Decreto Fstadual n° 48.1 I 8, de 27 de junho de 201 I , nome social é aquele pelo 
qual travestis c transexuais se identificam e são identificados pela sociedade.
Considerando a regulamentação desse direito, pelo Decreto Lstadual n" 49.122, dc 17 de maio 
de 2012. analise as afirmações abaixo.
I -  F requisito obrigatório para confecção da Carteira dc Nome Social a prévia

identificação civil no F.stado do Rio Grande do Sul.
II L possível alterar o prenome escolhido, mesmo após a expedição da Carteira de Nome 

Social.
III -  A confecção da Carteira dc Nome Social cabe ao Instituto-Gcral de Perícias.

Quais estão corretas?
a) Apenas a 111.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II c a 111.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOL VIMEHTO DE RECURSOS HUMANOS FDRH
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_______________________P O L ÍC IA  C IV IL  -  E S C R IV Ã O  D E P O L ÍC IA  F INSPE T O R  D E P O L ÍC IA
32. De acordo com a Portaria Iriemiinisterial SLDH/MJ nw 2. dc 15 de dezembro de 2010, uma 

das diretrizes nacionais de promoção c defesa dos direitos humanos dos profissionais de 
segurança pública é direcionar as atividades de formação no sentido dc consolidar a 
compreensão dc que a atuação desses profissionais, orientada por padrões internacionais de 
respeito aos Direitos Humanos, não dificulta, nem enfraquece a atividade das instituições de 
segurança pública, mas confere-lhes credibilidade, respeito social e eficiência superior.

Alcni dessa diretriz, a Portaria referida prevê as seguintes. E X C E T O  uma delas. Assinale-a.
a) Garantir que todos os atos decisórios dc superiores hierárquicos dispondo sobre punições, 

escalas, lotação e transferências sejam devidamente motivados e fundamentados.
b) F.stimular a prática regular de cxercicios Tísicos, nào se computando as horas dc atividade 

física como parte da jornada semanal de Lrabalho.
c) Promover c estimular a realização de atividades culturais c esportivas nas instalações 

lísicas de academias de policia, quartéis c outros prédios das corporações, em finais de 
semana ou em outros horários dc disponibilidade de espaços e equipamentos.

d) Desenvolver programas dc prevenção ao suicídio, disponibilizando atendimento 
psiquiátrico, núcleos terapêuticos de apoio c divulgação de inlbrmaçòes sobre o assunto.

e) Implementar os paradigmas dc acessibilidade c empregabilidade das pessoas com 
deficiência em instalações c equipamentos do sistema de segurança pública, assegurando a 
reserva constitucional dc vagas nos concursos públicos.

FUNDAÇÃO PA RA O DESENVOL Vi MENTO DE RECURSOS HUMANOS EDiUJ
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33. Considere as afirmações ahaixo sobre os princípios da Administração Pública.
I -  Segundo o princípio da legalidade, o administrador público está autorizado a fazer tudo

aquilo que a lei não proíbe.
II O desvio dc finalidade do alo administrativo configura ofensa ao princípio da 

impessoalidade.
III As chamadas cláusulas exorbitantes previstas nos contratos administrativos regidos 

pela Lei Federal n° 8.666/93 são manifestações concretas do princípio da supremacia do 
interesse público sobre o privado.

ÍV -  O princípio da razoabilidade, por não constar de forma expressa na Constituição 
Federal dc 1988, não tem qualquer relevância para o Direito Administrativo.

Quais estão corretas?
a) Apenas a I.
b) Apenas a I c a 11.
c) Apenas a II c a 111
d) Apenas a III c a IV.
e) Apenas a TI, a III c a IV.

_______  POLÍCIA CIV II,- ESCRIVÃO DF POLÍCIA E INSPETOR DF, POLÍCIA
DIREITO ADMINISTRATIVO

34. Sobre os poderes da Administração Pública, é correto afirmar que
a) o poder disciplinar é a faculdade dc que dispõe a Administração Pública para condicionar 

c restringir o uso e o go/o de bens. atividades e direitos individuais, em beneficio da 
coletividade.

b) a coercibilidade e a auiocxccutoricdade são atributos do poder dc policia.
c) o poder vinculado, ao contrário do poder discricionário, visa à concretização do princípio 

da legalidade.
d) no poder discricionário, a lei conlcrc a Administração Pública, para a prática de atos 

administrativos, a liberdade de escolha quanto à sua convcnicncia. oportunidade e 
finalidade.

c) o poder regulamentar è o que confere á Administração Pública a prerrogativa de aplicar 
penalidades aos seus servidores que praticaram determinada infração disciplinar.

35, A respeito dos atos administrativos, é correto afirmar que
a) o poder dc autotutelu permite à Administração Pública anular seus próprios atos por 

motivos dc ilegalidade ou ilegitimidade.
b) são elementos formativos do ato administrativo a competência, a finalidade, a forma, a 

motivação e o objeto.
c) a autocxccutoriedadc c a imperatividade são atributos presentes em todas as especies de 

atos administrativos.
d) a revogação do ato adminislraLivo funda-se no poder discricionário e pode ser efetivada 

tanto pela Administração Pública como judicialmentc.
e) o ato administrativo discricionário, por se fundar cm razões de conveniência c 

oportunidade, é insuscetível de anulação.
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P O L ÍC IA  C IV IL  -  E S C R IV Ã O  D E P O L ÍC IA  F IN SP ET O R  D F P O L ÍC IA
36. A respeito das competências da Policia Civil previstas na Lei Estadual n° 10.994/97, c

I\ C O R R E T O  afinnar que à Polícia Civil compele
a) cxcrccr as funções de polícia judiciária e a apurnçào das infrações penais, exceto as 

militares.
b) praticar os atos necessários para assegurar a apuração de infrações penais, inclusive a 

representação e o cumprimento de mandado de prisão, a realização dc diligências 
requisitadas pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público nos aulns do inquérito 
policial c o fornecimento dc informações para a instrução processual

c) zelar pela ordem c segurança pública, promovendo ou participando de medidas dc 
proteção à sociedade e ao indivíduo.

dl adotar as providências necessárias para evitar perigo ou lesões ás pessoas e danos aos bens 
públicos ou particulares.

e) exercer as funções dc polícia preventiva e a apuração das infrações penais.

37, Sobre o regime disciplinar dos servidores da Polícia Civil, considere as seguintes afirmações

I -  As transgressões disciplinares podem ser apuradas por meio de sindicância, inquérito
policial ou processo adminisirativo-disciplinar.

II As transgressões disciplinares podem scr apuradas somente por meio de sindicância e 
processo adm i n i strat i vo-disc i p I i nar.

III Poderá ser afastado preventivamcnie das funções, sem direito à percepção dos 
vencimentos e até a completa apuração dos fatos, o funcionário ao qual for imputada 
falta que. por sua natureza, recomende tal providência.

IV O processo administrativo-disciplinar será instaurado por determinação do Governador 
do Estado. do Secretário da Segurança Pública, ou por deliberação do Conselho 
Superior de Policia, para apurar responsabilidade do servidor, sempre que a impulação. 
verificada por meio tie sindicância ou inquérito, possa importar na aplicação das penas 
de demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposeniatloria ou 
disponibilidade.

Quais estão corretas?
a) Apenas a I.
b) A penas a III
c) Apenas a I e a IV
d) Apenas a II e a 111.
e) Apenas a II e a IV.

38. Sobre os meios dc controle da Administração Publica, e correto afirmar que
a) o controle administrativo quanto ao mérito pode ser efetivado pela Administração Pública 

e judicialmente.
b) o controle legislativo incide sobre a legalidade e o mérito de determinados atos do Poder 

Executivo, objetivando os superiores interesses do Lstado e da coletividade.
c) o Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição do particular para lhe 

assegurar o conhecimento de registros coneementes ao postulante e constantes de 
repartições públicas ou particulares acessíveis ao público

d) a legitimidade para a propositura da ação popular independe de seu autor estar no pleno 
gozo dos direitos políticos.

e) o controle judicial dos atos administrativos decorre do poder de auiolutcla.
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POLÍCIA CIVIL -  ESCRIVÃO DE POLÍCIA E INSPETOR DF. POLÍCIA
INFORMÁTICA

39. Analise as afirmativas abaixo sobre os componentes de hardware e dc software dc um 
computador c atribua V para as afirmativas verdadeiras e F  para as falsas

( ) Os dispositivos dc entrada enviam dados ou comandos ã unidade de controle.
( I O disco rigido faz parte da memória principal dc um computador.
( ) Pen drives e cartões de memória sào dispositivos dc saída.
( ) Ü Internet Explorer é um software de domínio público cujo propósito é exibir páginas

web.
( 1 O BrOffice Writer c um software gratuito c dc código aberto cuja finalidade é a edição

de documentos de texto

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) F | -  V -  V  -  V
b) F -  V V V -  F.
c) V - F - F  F V.
d) V -  F -  V  -  V  F.
e) V V - F - F - V

Instrução: Para responder às questões de números 40 a 44. considere as configurações padrões dos 
softwares mencionados.

40. Sobre o uso do Internet Explorer 10. relacione a coluna da direita com a da esquerda 
associando as tarefas descritas às teclas dc atalho.

( 1) Atualizar página da wcb. { ) Ctrl+F
(2) Abrir uma nova guia ( )C rr l1N,
(3) Abrir uma nova janela. ( ) C'tr|-T.
(4) Cancelar a carga de uma página da ( ) Ctrl-W

wcb. ( ) Esc.
(5) Fechar guia. ( ) F5.
(6) Localizar uma palavra.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a] 5 2 3 - 6 - 4 -  I.
bJ 5 3 2 6 - 1 - 4 .
c) 6 - 2 -  3 5 4 - 1 .
d) 6 3 - 2 - 5  I 4.
e) 6 3 - 2 - 5 -  4 I.

41. A categoria Aparência e Temas do painel de controle do Windows XP permite que sejam 
realizadas varias tarefas. Qual das tarefas abaixo NÃO pode ser acessada diretamente a partir 
dessa categoria?
a) Ajustar efeitos visua®
b) Alterar o tema do computador
c) Alterar a cor do plano dc fundo da área de Lrabalho.
d) Escolher um protetor de tela
e) Alterar a resolução dc tela.
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42. Analise as afirmativas abaixo quanto à formatação de caractere. de parágrafo e de página no 

UrOfficc Writer.
I Para alterar a orientação dc página para paisagem, podc-sc acessar o menu Arquivo, 

escolher a opção Configurar Página e ativar Paisagem como nova orientação.
II -  Para modificar o espaçamento acima de um parágrafo, pode-se acessar o menu

i'ormatar, escolher a opção Parágrafo, clicar na guia Alinhamento c definir o novo 
espaçamento.

III Para formatar um texto conio sohrescrim. pode-se acessar o menu Formatar, escolher a 
opção Caractere, clicar na guia Posição e ativar a posição Sobrescrito.

Quais estão corretas?
a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a 111.
d) Apenas a I c a 11. 
c) Apenas a I c a III. * I II

43. No Urüfficc Writer, várias operações referentes a tabelas são realizadas a partir do menu 
Tabela Analise as afirmativas abaixo quanto a operações de formatação efetuadas a partir dc 
opções desse menu.
I -  Por meio da opção Propriedades da tabela, pode-se formatar as bordas e o plano de

fundo de uma tabela.
II Por meio da opção Antoajustar. podc-sc redefinir a altura das linhas dc uma labcla.
ill Por meio da opção Dividir células, pode-se dividir uma Lahela em duas.

Quais estão corretas?
a) Apenas a 1.
b) Apenas a II
c) Apenas a III
d) Apenas a 1 e a II. 
c) Apenas a I e a III.
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Considere a planilha abaixo, cdílada no BrOffice Cale.

Arqu ivo  £ditai E.vibir In sc iir  Fo rm atar Fe rram enta]

is3 • ca & a  s  © a  ~ •
. H  Arial v  10 «  A  >

8.2 v  f ig  Y . —  1^000

A C

1 Loja Vendas
Difeiença em  

re lação  a 
M&ioi V endao Loia 1 RS 12 000 00 ' 035 UCl

i Loia? RS 25 000 00 1 " ; (. 896 00
a Loia3 RS 30 5 5 UO r . i  !•• 328 oo
5 Laiad RS 45 395 00 RS 0 00
6 Loiaà R i  13 450.00 RH, :v  446 oo
7 Loiflfi RS 33 6/8 00 Rv 12 2 '7 .00
8
9 Maioi Venda RS 45 895 00
10

Dc acordo com a planilha acima, assinale a aliernativa IN C O R R ET A .
a) Para formatar os valores coniidos nas células do intervalo B2:C7 como Reais (RS), pode- 

se selecionar esse intervalo dc células, acessar o menu Formatar. escolher a opçào Células 
e. na guia Número, modi Hear a categoria para Moeda

b) Para preencher a coluna Diferença em relação à Maior Venda, como apresentado acima, 
pode-se editar a fórmula =B2-B9 na célula C2 c copiar essa fórmula, usando a alça de 
preenchimento, para as células abaixo (dc C3 a C7).

c) Para definir a Maior Venda como apresentado acima, pode-sc editar, na célula B9. a 
fórmula -V1ÁXIMO(B2:R7).

d) Para alinhar as células A L  RI c C l .  como apresentadas acima, pode-sc selecionar essas 
cclulas. acessar o menu Formatar, escolher a opção Células c. na guia Alinhamento, ativar 
a quebra automática de texto e definir os alinhamentos horizontal c vertical, 
respectivamente, como Centro e Ao meio.

c) Para centralizar o conteúdo das células do intervalo A1:C7, podc-sc selecionar esse 
intervalo e realizar tal operação por meio das teclas de atalho Ctrl i F..
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P O L ÍC IA  cmr. - E S C R IV Ã O  D E P O L ÍC IA  F IN SP ET O R  P F  P O L ÍC IA  
C O N H EC IM EN T O S  G E R A IS

45. A globalização c um processo multissecular de aprofundamento das relações entre nações e 
entre grupos econômicos ou empresas de uni mcsnio grupo No final do século X X  e inicio do 
século X X I. esse fenômeno atinge uma nova etapa, com maior abrangência, novos elementos 
c novas características.
Considerando o enunciado acima, analise as afirmações a seguir sobre o atual processo de 
global ização
J - No processo de globalização. observam-se a reduçào dos estados nacionais mais fracos 

na definição de suas políticas e a própria flexibilização das fronteiras como fator de 
poder c de soberania desses estados.

II O mundo globalizado sofre uma mutação contínua e acelerada, que se caracteriza pela 
inovação tecnológica permanente, pelo avanço das comunicações c pela 
desregulamentação das economias, entre outros fatores.

III -  O sistema capitalista mantém-se restrito aos paises desenvolvidos, onde ê possível
pcrccbcr que as mudanças econômicas, tecnológicas, culturais, financeiras e científicas 
alcançam uma escala planetária.

IV - No processo de globalização aluai, os investimentos financeiros diretos externos
abrangem iodos os países, e os grandes investidores buscam os países mais pobres com 
o objetivo inicial de resolver a pobreza extrema e, depois, colher os Irutos do 
investimento

Quais estão corretas''
a) Apenas a I.
b) Apenas a 1 c a II.
c) Apenas a II c a (11
d) Apenas a 1. a III c a IV. 
ej Apenas a II. a III c a IV.

46 () crescimento da população urbana no Brasil teve início nos anos 5(J do século passado e
atingiu a cifra de 51,5% cm 1 8̂0
Dentre os falores que favoreceram o crescimento da população urbana do Brasil estão
a) a melhor distribuição de renda e a qualidade de vida nas áreas rurais.
b) a expansão das fronteiras agrícolas cm direção ao oeste c ao noroeste do País e a 

mecanização das lavouras.
e) a ampliação das oportunidades dc emprego no setor industrial c o crescimento dc 

empregos no setor terciário
d) a mecanização das atividades urbanas e a reforma nos registros das propriedades 

existentes nas cidades.
c) o surgimento das favelas e a presença do Listado na implantação da infraestrutura 

necessária para o atendimento das necessidades da população
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47 Ein 05 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição do Brasil, ainda em vigor

A respeito da Constituição brasileira são feitas as afirmações abaixo. Analise-as e assinale
com V as verdadeiras c com F  as falsas.
( ) O texto da Constituição dc 1988 foi muito criticado desde o inicio, porque tratou

lambem de assuntos de natureza não constitucional, refletindo as pressões dos diferentes 
grupos da sociedade.

( 1 O texto constitucional incluiu os avanços dos direitos sociais c políticos dos cidadãos
cm geral, ocorridos no País ao longo do tempo, c também das chamadas minorias, 
incluindo-se. ai. os índios.

( ) A Constituição de 1988 foi considerada inovadora, pois eontcmplou as novas realidades 
do mundo globalizado, mantendo o monopólio do Estado nos setores de petróleo, das 
telecomunicações, da energia elétrica, dos portos c dos transportes rodoviários.

( ) 0  texto consLiLucional refletiu a crise do setor financeiro internacional e trouxe avanços 
na reforma monetária, na política dos incentivos liscais e na adoção de práticas de 
regulação dos mercados.

O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, c
a) V V - I- - F .
b) V - F  V I
c) V -  F -  F V.
d) | -  V - V -  F
c) F V -  F -  V.

48. A atividade dc criação de gado bovino no Rio Grande do Sul tem-sc modificado com o passar 
do tempo, apreseniando-sc Itoje como uma pecuária empresarial que busca melhoramentos 
genéticos, bem como a melhoria na alimentação dos animais por meio do plantio de 
pastagens, da resteva das lavouras dc arroz e de soja e da produção de silagens.
Essa atividade econômica no Rio Grande do Sul está localizada, principalmente, na região 
conhecida como 
a) campos do planalto, 
h) vale do rio Taquari.
c) planalto gaúcho.
d) campanha do sudoeste.
C) litoral norte.
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49. As cidades são pontos dc interseção e superposição entre as horizontal idades c as 

verticalidades, lilás oferecem os meios para o consumo final das familias c das administrações 
e para o consumo intermediário das empresas.
Considere as afirmações abaixo sobre as funções das cidades.
I -  As cidades guardam entre si uma hierarquia que é definida a partir do seu equipamento

de distribuição dc bens c serviços.
II As cidades são fornecedoras de mào de obra para as áreas rurais, a qual determina os 

preços dos produtos em função das cotações dos mercados emre países.
III -  As cidades constituem, cada vez mais, uma ponte enre o global c o local devido às

necessidades dc intermediação c á demanda também crescente de relações.
IV -  Uma das tarefas da cidade no campo modernizado é a oferta dc informação imediata e

próxima para a atividade agrícola pela presença dc instituições de ensino e pesquisa

Quais estào corretas?
a) Apenas a I e a IV,
b) Apenas a II c a III
c) Apenas a III e a IV.
d) Apenas a I. a II e a III.
e) Apenas a I. a III c a IV

50 O uso de contéineres no sistema de movimentação aquaviário significa uma modernização no 
transporte de cargas que necessitam de um acondicionamento especial, por serem frágeis c de 
elevado valor agregado, c c representativo desse período técnico-cicntífico-informacional dos 
dias atuais.
Entre os portos brasileiros que mais utilizam esse sistema de cargas, destaca-se o porto dc
a) Paranaguá, no Paraná.
b) Henrique Lage, em Santa Catarina.
c) Tubarão, no Espirito Santo,
d) Itaqui. no Maranhão 
c) Santana, no Amapá.
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