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PORTUGUÊS

TEXTO 1

O processo de redemocratização do Brasil, a partir da década de 80, vem provocando nas instituições públicas, em
especial nas corporações policiais, transformações decorrentes do questionamento da sociedade brasileira sobre a real função
pública que devem assumir diante do Estado Democrático de Direito. No início dos anos 90, as corporações policiais, cujas
práticas históricas foram enrijecidas pelo período ditatorial, começaram um processo de rompimento do modelo histórico do
sistema policial, em decorrência das transformações em andamento na sociedade brasileira, em especial o crescimento das práticas
democráticas e o fortalecimento da cidadania.
O descompasso entre as mudanças sociais e políticas e a prática policial produz uma crise nas polícias brasileiras, que
não é uma crise de dentro da corporação para fora, mas sim o inverso, da relação sociedade-Estado. Na verdade, há uma reação da
sociedade brasileira que indica a necessária mudança no modelo atual, em que a Justiça é morosa, o sistema prisional é desumano
e inócuo e a polícia atual é enfraquecida, fracionada, autoritária e afastada das comunidades, despreparada e obsoleta na sua
estrutura, não conseguindo responder às exigências impostas pelo contexto social atual. Mas é possível ter uma polícia diferente
numa sociedade democrática? (...)
No modelo tradicional, a força tem sido o primeiro e quase único instrumento de intervenção, sendo usada
freqüentemente de forma não profissional, desqualificada e inconseqüente, não poucas vezes à margem da legalidade. É possível
ter um outro modelo de polícia, desde que passe a centrar sua função na garantia e efetivação dos direitos fundamentais dos
cidadãos e na interação com a comunidade, estabelecendo a mediação e a negociação como instrumento principal; uma polícia
altamente preparada para a eventual utilização da força e para a decisão de usá-la. Tudo isso tendo como base políticas públicas
que privilegiem investimentos na qualificação, na modernização e nas mudanças estruturais e culturais adequadas.
No momento em que começa a existir essa transformação política e social e a compreensão da sociedade como um
ambiente conflitivo, no qual os problemas da violência e da criminalidade são complexos, a polícia passa a ser demandada para
garantir não mais uma ordem pública determinada, mas sim os direitos, como está colocado na Constituição de 88. Neste novo
contexto, a ordem pública passa a ser definida também no cotidiano, exigindo uma atuação estatal mediadora dos conflitos e
interesses difusos e, muitas vezes, confusos. Por isso, a democracia exige justamente uma função policial protetora de direitos dos
cidadãos em um ambiente de conflitos. (...)
Porém essa polícia cidadã, sintonizada e apoiada pelos anseios da comunidade, só terá sucesso se estiver voltada para a
recuperação de quem ela prende, pois, caso contrário, será simplesmente uma polícia formadora de bandido, quer dizer, ela vai
recrutar bandido e vai marginalizar ainda mais. É necessário incluir, nesta análise, todo o sistema de persecução penal e de política
social. Esta é a tarefa que precisa ser desenvolvida.
BENGOCHEA, JORGE LUIZ P. et al. A transição de uma polícia de controle para uma polícia cidadã. In: São Paulo em perspectiva, 18(1): 119-131, 2004.
Excerto adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa em que se apresenta a síntese do conteúdo global do Texto 1.
A) As divergências entre as mudanças sociais e políticas ocorridas no Brasil e a prática policial vigente são responsáveis por uma
enorme crise nas polícias brasileiras, que se configura como uma crise da relação sociedade-Estado.
B) A atual Justiça é morosa, o sistema prisional é desumano e inócuo e o modelo de polícia que temos se encontra enfraquecido,
fracionado e distante das comunidades, além de ter uma estrutura despreparada e obsoleta.
C) A Constituição de 1988 assegura aos cidadãos brasileiros uma polícia que compreenda a sociedade como um ambiente
conflitivo, no qual os problemas da violência e da criminalidade são bastante complexos.
D) As mudanças sociais e políticas da sociedade brasileira têm requerido um novo modelo policial, cuja principal missão não é a
garantia de uma ordem pública determinada, mas, antes, dos direitos dos cidadãos.
E) A polícia cidadã deve estar sintonizada e apoiada pelos anseios da comunidade, e sua função primordial deve ser a de
recuperar e formar os criminosos, garantindo-lhes todos os direitos assegurados aos cidadãos pela Constituição de 88.
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QUESTÃO 02

QUESTÃO 04

O principal argumento apresentado pelo autor do Texto 1 em
defesa de uma nova polícia é o de que:
A) ela é exigida pelas transformações que estão em andamento
na sociedade brasileira, as quais redundam no crescimento
das práticas democráticas e no fortalecimento da cidadania.
B) ela é um dos maiores anseios da comunidade em geral, que
vem lutando há bastante tempo por uma polícia que tenha
como principal objetivo o de recuperar e profissionalizar o
bandido.
C) ela se configura como uma saída viável para que a força
passe a ser um instrumento usado de forma profissional,
qualificada e dentro da legalidade, diferentemente do
modelo tradicional.
D) somente ela conseguiria funcionar no atual modelo de
Justiça, que é extremamente morosa, com um sistema
prisional desumano e inócuo e com uma polícia autoritária
e despreparada.
E) os problemas da violência e da criminalidade têm-se
agravado, gerando uma sociedade extremamente conflitiva,
na qual urge a atuação de uma polícia para garantir a ordem
pública.

O Texto 1 tem como principal função a de:
A) narrar uma série de fatos que justificam uma tomada de
posição por parte do autor.
B) apresentar argumentos em defesa de um determinado ponto
de vista do autor.
C) explicar ao leitor os detalhes de uma nova corrente teórica
da qual o autor discorda.
D) conclamar os leitores a adotarem uma nova e
revolucionária postura frente a um fato.
E) expor uma série de princípios e orientações que devem ser
seguidos pela população.
QUESTÃO 05

De acordo com o Texto 1, uma ‘polícia cidadã’ caracteriza-se
como uma polícia que:
1.
2.
3.
4.

QUESTÃO 03

exclui totalmente a força como instrumento de trabalho.
deve preocupar-se com a recuperação dos criminosos.
usa a mediação e a negociação como instrumentos mais
importantes.
interage com a comunidade em que atua.

Estão corretas:
Analise as idéias apresentadas a seguir.
1.

2.

3.

4.

De uns tempos para cá, a própria sociedade brasileira tem
questionado acerca do verdadeiro papel das corporações
policiais.
O modelo tradicional de polícia tem protegido os direitos
fundamentais dos cidadãos e já estabeleceu a mediação e a
negociação como seus principais instrumentos.
O contexto social da atualidade requer uma atuação estatal
mediadora de conflitos e interesses sociais difusos e,
muitas vezes, confusos.
O período ditatorial que vivenciamos no Brasil foi
responsável pelo fortalecimento de práticas policiais típicas
de um modelo que, atualmente, queremos ver superado.

São idéias condizentes com o Texto 1 apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

2 e 4.
1 e 3.
1, 3 e 4.
2, 3 e 4.
1, 2 e 3.

A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 06

“É possível ter um outro modelo de polícia, desde que passe a
centrar sua função na garantia e efetivação dos direitos
fundamentais dos cidadãos.” Nesse trecho, podemos
reconhecer uma relação semântica de:
A)
B)
C)
D)
E)

causa.
proporção.
condição.
tempo.
finalidade.
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

A análise das relações lógico-semânticas presentes no Texto 1
nos permite afirmar que:
1.

2.

3.

4.

No trecho: “O descompasso entre as mudanças sociais e
políticas e a prática policial produz uma crise nas polícias
brasileiras” podemos reconhecer uma relação de causa.
No trecho: “a polícia passa a ser demandada para garantir
não mais uma ordem pública determinada, mas sim os
direitos, como está colocado na Constituição de 88.”,
podemos identificar uma relação de finalidade.
No trecho: “Porém essa polícia cidadã, sintonizada e
apoiada pelos anseios da comunidade, só terá sucesso se
estiver voltada para a recuperação de quem ela prende,
pois, caso contrário, será simplesmente uma polícia
formadora de bandido”, o termo destacado torna explícita
uma relação de causa.
No trecho: “No momento em que começa a existir essa
transformação política e social e a compreensão da
sociedade como um ambiente conflitivo, no qual os
problemas da violência e da criminalidade são complexos,
a polícia passa a ser demandada...”, podemos reconhecer
uma relação de tempo.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 08

“a polícia atual é enfraquecida, fracionada, autoritária e
afastada das comunidades, despreparada e obsoleta na sua
estrutura” (2º §). No contexto em que se insere, o termo
sublinhado tem o mesmo sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

carente.
desprovida.
arcaica.
desigual.
inoperante.

“O processo de redemocratização do Brasil, a partir da década
de 80, vem provocando nas instituições públicas, em especial
nas corporações policiais, transformações decorrentes do
questionamento da sociedade brasileira sobre a real função
pública que devem assumir diante do Estado Democrático de
Direito.” Assinale a alternativa na qual a mudança de posição
do segmento sublinhado alterou o sentido desse enunciado.
A) A partir da década de 80, o processo de redemocratização
do Brasil vem provocando nas instituições públicas, em
especial nas corporações policiais, transformações
decorrentes do questionamento da sociedade brasileira
sobre a real função pública que devem assumir diante do
Estado Democrático de Direito.
B) O processo de redemocratização do Brasil vem
provocando, a partir da década de 80, nas instituições
públicas, em especial nas corporações policiais,
transformações decorrentes do questionamento da
sociedade brasileira sobre a real função pública que devem
assumir diante do Estado Democrático de Direito.
C) O processo de redemocratização do Brasil vem provocando
nas instituições públicas, em especial nas corporações
policiais, a partir da década de 80, transformações
decorrentes do questionamento da sociedade brasileira
sobre a real função pública que devem assumir diante do
Estado Democrático de Direito.
D) O processo de redemocratização do Brasil vem provocando
nas instituições públicas, em especial nas corporações
policiais, transformações decorrentes do questionamento da
sociedade brasileira sobre a real função pública que devem
assumir, a partir da década de 80, diante do Estado
Democrático de Direito.
E) O processo de redemocratização do Brasil vem, a partir da
década de 80, provocando, nas instituições públicas, em
especial nas corporações policiais, transformações
decorrentes do questionamento da sociedade brasileira
sobre a real função pública que devem assumir diante do
Estado Democrático de Direito.
QUESTÃO 10

A partir das informações do Texto 1, a ‘polícia cidadã’ pode ser
qualificada pelos seguintes adjetivos:
A)
B)
C)
D)
E)

capacitada e inconseqüente.
mediadora e qualificada.
autoritária e preparada.
profissional e repressora.
protetora e segregativa.
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TEXTO 2

QUESTÃO 11

“e a polícia atual é enfraquecida, fracionada, autoritária e
afastada das comunidades, despreparada e obsoleta na sua
estrutura, não conseguindo responder às exigências impostas
pelo contexto social atual.” O sinal indicativo de crase estaria
igualmente correto se o trecho destacado fosse substituído por:
A) não conseguindo ver às necessidades oriundas do contexto
social atual.
B) não conseguindo compreender às solicitações feitas pelo
contexto social atual.
C) não conseguindo obedecer às regras exigidas pelo contexto
social atual.
D) não conseguindo sanar às falhas geradas pelo contexto
social atual.
E) não conseguindo superar às dificuldades colocadas pelo
contexto social atual.

QUESTÃO 12

As regras da concordância verbal foram plenamente seguidas
em:
A) Efetivamente, falta, à polícia atual, instrumentos eficazes
de trabalho.
B) Já faz mais de trinta anos que a sociedade sonha com
mudanças no sistema policial.
C) O processo de mudanças nas corporações policiais exigem
cautela da sociedade.
D) Cada um de nós precisamos ter consciência de nossos
direitos, garantidos na Constituição.
E) Na década de 80, não haviam condições sociais favoráveis
às mudanças na polícia.

Medo de polícia
O cultivo e a implementação de medidas de respeito à
lei dependem muito de uma cooperação entre os cidadãos e a
polícia. Na verdade, a eficiência do trabalho da polícia está
intimamente ligada ao bom relacionamento entre cidadãos e
policiais. Os estudiosos da sociologia criminal chamam essa
interação da "co-produção dos serviços policiais", querendo
com isso chamar a atenção para a relação simbiótica que existe
entre polícia e público.
Essa interdependência pode ser melhor entendida
quando se examinam alguns dados. Em quase todos os países, a
grande maioria das intervenções policiais ocorre por chamadas
das pessoas. Assim, cidadãos e policiais estão do mesmo lado.
Um vê o outro como elemento de apoio. Os policiais dependem
da iniciativa das pessoas e estas dependem da proteção dos
policiais.
Nas grandes cidades americanas, a polícia é avaliada
de forma muito positiva. Em Chicago, por exemplo, 70% dos
cidadãos acham que a polícia local faz um "bom" trabalho. O
mesmo acontece na Inglaterra. Em Londres, 90% dos ingleses
acham que os policiais realizam um trabalho "muito bom". (...)
Nos dias 3 e 4 de abril de 1997, o IBOPE realizou o mesmo tipo
de pesquisa no Brasil. Os resultados foram assustadores. Cerca
de 70% dos brasileiros disseram não confiar "nenhum pouco"
na polícia. A maioria acha que a qualidade dos serviços da
policia piorou ultimamente e 92% disseram ter medo que
policiais possam fazer mal a algum de seus parentes!
É muito pouco provável que comunidade e polícia
possam se ajudar num ambiente desse tipo. Nem pensar na tal
"co-produção" dos serviços policiais. O brasileiro tem medo da
polícia. O pobre porque acha que vai apanhar. O rico porque
tem certeza que vai ser achacado. A classe média porque não
sabe em que categoria vai cair. Sem a confiança do povo, a
polícia pouco pode fazer. (...)

PASTORE, José. O Jornal da Tarde, 05/04/1997.
Adaptado.

QUESTÃO 13

Segundo o Texto 2, a “co-produção dos serviços policiais”
significa:
A)
B)
C)
D)
E)

o respeito às leis por parte da população.
a avaliação positiva que a população faz da polícia.
a confiança que o brasileiro deve ter na sua polícia.
a prestação de serviços eficientes por parte da polícia.
a colaboração mútua entre população e polícia.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 17

Analise as relações de sentido dadas a seguir.
1.
2.
3.
4.

‘relação simbiótica’ é o mesmo que ‘relacionamento
amigável’.
‘estar intimamente ligada’ corresponde a ‘estar
estreitamente relacionada’.
‘muito pouco provável’ equivale a ‘com probabilidade
remota’.
‘ser achacado’ significa ‘ser molestado’.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
2, 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa correta, no que se refere às regras da
regência verbal e nominal.
A) A desconfiança na atuação da polícia é uma realidade no
Brasil atual.
B) A maneira como atuam nossos policiais não favorece em
boa opinião acerca deles.
C) A polícia na qual a população anseia está mais perto do que
imaginamos.
D) Atualmente, a polícia com a qual temos medo não nos
protege mais.
E) A proteção em que todos nós carecemos não é garantida
pela polícia.

QUESTÃO 16

“Sem a confiança do povo, a polícia pouco pode fazer.” Essa
afirmação está parafraseada em:
A) Com a confiança do povo, a polícia será capaz de fazer
pouco.
B) Mesmo que o povo confie na polícia, ela pouco pode fazer.
C) A confiança do povo é fundamental para que a polícia
pouco possa fazer.
D) A polícia pouco pode fazer se não tiver a confiança do
povo.
E) A polícia pode fazer muito pela confiança do povo.

“O brasileiro tem medo da polícia. O pobre porque acha que
vai apanhar. O rico porque tem certeza que vai ser achacado.
A classe média porque não sabe em que categoria vai cair.”
Para o sentido pretendido nesse trecho, assinale a alternativa na
qual a pontuação estaria incorreta.
A) O brasileiro tem medo da polícia: o pobre porque acha que
vai apanhar; o rico porque tem certeza que vai ser
achacado; a classe média porque não sabe em que categoria
vai cair.
B) O brasileiro tem medo da polícia: o pobre porque acha que
vai apanhar, o rico porque tem certeza que vai ser
achacado, a classe média porque não sabe em que categoria
vai cair.
C) O brasileiro tem medo da polícia. O pobre porque acha que
vai apanhar, o rico porque tem certeza que vai ser
achacado, a classe média porque não sabe em que categoria
vai cair.
D) O brasileiro, tem medo da polícia; o pobre, porque acha
que vai apanhar. O rico, porque tem certeza que vai ser
achacado; a classe média, porque não sabe em que
categoria vai cair.
E) O brasileiro tem medo da polícia. O pobre porque acha que
vai apanhar; o rico porque tem certeza que vai ser
achacado; a classe média porque não sabe em que categoria
vai cair.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas
corretamente.
A) O menospreso pela polícia é algo que precisa ser revertido
na sociedade brasileira.
B) Extorção e corrupção devem ser crimes dos quais nossa
polícia passa longe.
C) Embora haja policiais corruptos, as exceções existem, e
devem ser valorizadas.
D) Todos temos direito de reinvindicar mais proteção por
parte de nossa polícia.
E) A polícia americana não se constitue na mais eficiente que
conhecemos.
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TEXTO 3
QUESTÃO 21

Polícia

Sabe-se que algum B não é A e que algum C é A. Podemos
afirmar com certeza que:

Dizem que ela existe pra ajudar
Dizem que ela existe pra proteger
Eu sei que ela pode te parar
Eu sei que ela pode te prender

A)
B)
C)
D)
E)

Polícia! Para quem precisa?
Polícia! Para quem precisa de polícia?

Algum A não é B.
Algum A não é C.
Nenhum B é C.
Algum B é C.
Algum A é C.

QUESTÃO 22

Dizem pra você obedecer
Dizem pra você responder
Dizem pra você cooperar
Dizem pra você respeitar

Em uma cidade há apenas três jornais: X, Y e Z. Uma pesquisa
de mercado sobre a preferência de leitura da população da
cidade revelou que:

Polícia! Para quem precisa?
Polícia! Para quem precisa de polícia?

150 lêem o jornal X.
170 lêem o jornal Y.
210 lêem o jornal Z.
90 não lêem jornal algum.

10 lêem os três jornais.
40 lêem os jornais X e Y.
30 lêem os jornais X e Z.
50 lêem os jornais Y e Z.

Quantas pessoas foram entrevistadas?
Titãs/Tony Belloto (compositor).

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 19

QUESTÃO 23

A comparação entre os Textos 1, 2 e 3 nos permite afirmar que:
A) Em todos eles, aborda-se um tema geral comum, embora
com diferentes perspectivas.
B) Eles têm em comum a opção por uma linguagem técnica,
própria dos gêneros selecionados.
C) Apenas o Texto 2 é narrativo, enquanto os Textos 1 e 3 são
dissertativos.
D) As características próprias da dissertação estão presentes
em todos eles.
E) O Texto 1 se diferencia dos demais por apresentar um
vocabulário erudito e formal.
QUESTÃO 20

o autor desconhece quem é responsável pelo dito.
o autor prefere manter a autoria no anonimato.
o conteúdo dito é de autoria coletiva.
o conteúdo dito é de autoria determinada.
o conteúdo dito é censurado.

Cleyton têm três filhos: Felipe, João e Gerson. Um deles torce
pelo Santa Cruz, o outro pelo Náutico e o terceiro pelo Sport.
Sabe-se que: 1) João torce pelo Náutico ou Gerson torce pelo
Náutico; 2) Felipe torce pelo Santa Cruz ou Gerson torce pelo
Santa Cruz; 3) Felipe torce pelo Náutico ou João torce pelo
Sport, mas não ocorrem as duas opções simultaneamente; 4)
Gerson torce pelo Sport ou João torce pelo Sport. Os times de
Felipe, João e Gerson são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Sport, Santa Cruz e Náutico.
Santa Cruz, Náutico e Sport.
Santa Cruz, Sport e Náutico.
Náutico, Santa Cruz e Sport.
Sport, Náutico e Santa Cruz.

QUESTÃO 24

No Texto 3, a opção pelas formas: “Dizem que...” e “Dizem...”
indica que:
A)
B)
C)
D)
E)

510
320
420
400
500

Se Izabel está em casa, então nem Lucas estuda nem Serginho
ouve música. Se Serginho não ouve música, então Érico não vai
ao concerto. Se Érico não vai ao concerto, então ele fica triste.
Érico não está triste. Logo:
A)
B)
C)
D)
E)

Izabel não está em casa e Érico foi ao concerto.
Izabel está em casa e Serginho ouve música.
Érico não foi ao concerto e Serginho não ouve música.
Izabel não está em casa e Serginho não ouve música.
Serginho não ouve música e Érico foi ao concerto.
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QUESTÃO 25
QUESTÃO 27

A sentença “penso, logo existo” é logicamente equivalente a:
A)
B)
C)
D)
E)

Penso e existo.
Nem penso, nem existo.
Não penso ou existo.
Penso ou não existo.
Existo, logo penso.

No que se refere à memória RAM do computador, pode-se
afirmar que:

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26

Acerca do Sistema Operacional Windows XP, considere as
afirmativas que se seguem:
1.

2.

3.

4.

Dentre inúmeros recursos do Windows XP, o “Assistente
para a limpeza da área de trabalho” sugere a remoção
periódica de atalhos que não são recentemente usados.
Um usuário inicia uma instalação de uma aplicação, a qual
verifica que versão do Windows está sendo executada e
acaba não reconhecendo o Windows XP. Isso sempre
resultará em uma mensagem de erro proveniente da
aplicação como, por exemplo: "Esta aplicação foi projetada
para ser executada no Windows 98”. O modo de
compatibilidade no Windows XP pode lidar com essa
situação, informando à aplicação que ela está sendo
executada no Windows 98 (ou qualquer outra versão que a
aplicação exija).
O ClearType é uma tecnologia nova, implementada a partir
do desenvolvimento do Windows 2000, e que permite que
as letras tenham uma melhor resolução na tela do monitor,
facilitando portanto a sua leitura.
“Suavização de fontes” é um novo recurso do Windows XP
que possibilita a criação de novas fontes para serem usadas
em editores de textos e planilhas.

A) Uma maior quantidade de memória não afeta a velocidade
de processamento do computador, mas aumenta a
capacidade de armazenamento de informação.
B) A informação fica gravada na memória RAM mesmo
quando o computador está desligado.
C) A velocidade de processamento do computador independe
da memória RAM. A velocidade depende apenas do
relógio (clock) da unidade central de processamento (UCP
ou CPU).
D) A memória RAM e o disco rígido são de mesma
tecnologia, ou seja, são magnéticos e o sistema de
acionamento é eletromecânico.
E) Uma maior quantidade de memória RAM tende a aumentar
a velocidade de processamento do computador.
QUESTÃO 28

Em relação aos novos recursos incorporados ao Word 2003,
considere as seguintes afirmativas:
1.

2.

3.

4.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.

No menu Arquivo / Permissão o usuário pode escolher o
nível de acesso para o seu arquivo, evitando, assim, que
pessoas não autorizadas tenham acesso.
Para localizar arquivos no disco rígido sem sair do
aplicativo, a opção Pesquisar Arquivo, do menu Arquivo,
permite ao usuário a consulta.
No momento de digitar um documento em outro idioma é
comum surgir uma dúvida quanto à palavra necessária
(Como se escreve, ou seu real significado). Através do
menu Ferramentas / Idioma, o usuário pode escolher a
opção Pesquisar e clicar sobre a opção Tradução.
A partir de Painéis de Tarefas e do menu Ajuda, é possível
acessar a Assistência on line do Microsoft Office.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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QUESTÃO 29

Ao excluir um arquivo no Windows XP, em sua configuração
padrão, o arquivo é enviado para a Lixeira. Com relação ao
funcionamento da lixeira, temos as seguintes afirmações:
1.
2.
3.

Itens enviados para a lixeira deixam de ocupar espaço no
disco rígido.
Uma lixeira é alocada para cada partição ou disco rígido
existente no computador.
Ao excluir arquivos de um disquete, eles não serão
enviados para a lixeira, sendo excluídos permanentemente.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as afirmações estão corretas.
Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas.
Apenas a afirmação 3 está correta.
Apenas a afirmação 1 está correta.
Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas.

QUESTÃO 30

Acerca do Microsoft Word 2003, analise as seguintes
afirmações:
1.

2.

3.

4.

Para preenchimento do cabeçalho ou do rodapé de um
documento, é disponibilizada a opção de inserir
AutoTextos.
A opção de menu Ferramentas / Controlar Alterações é
utilizada para garantir que o arquivo não seja modificado
por pessoas não autorizadas.
A partir da opção de menu Inserir / Imagem, é possível
inserir em um documento imagens do clip-art e de
arquivos, mas não direto de uma câmera digital conectada
ao computador.
A opção de menu Editar / Colar Especial permite colar no
documento o conteúdo da área de transferência em
diferentes formatos, como HTML e RTF, mas não permite
colar o texto sem formatação.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmações 1 e 4 estão corretas.
Apenas as afirmações 3 e 4 estão corretas.
Apenas a afirmação 1 está correta.
Apenas a afirmação 4 está correta.
Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas.
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QUESTÃO 34

CONHECIMENTOS DE MEDICINA LEGAL

Com relação à capacidade de imputação e à responsabilidade
penal, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta.
A) No estudo da criminogênese, a corrente doutrinária
denominada positiva considerava a atitude criminosa
como fruto do livre-arbítrio do delinqüente.
B) Nos crimes culposos, o agente tem consciência da
ilicitude do ato praticado, executando-o voluntariamente e
esperando alcançar o resultado produzido.
C) Na tentativa desistida, o crime não se consuma por motivo
alheio à vontade do agente.
D) A prática da legítima defesa representa um exemplo típico
de dirimente penal.
E) Matar alguém com o emprego de veneno representa uma
forma de homicídio qualificado.

A) A responsabilidade é uma qualidade do indivíduo que age
sem compreender a realidade dos fatos e sem ter
consciência de suas implicações.
B) Os menores de quatorze anos que cometem crimes
violentos estão sujeitos à codificação específica e deverão
ser internados compulsoriamente na FEBEM, após
responderem a processo judiciário.
C) O indivíduo que comete uma infração penal no meio de
multidão em tumulto tem direito a um atenuante, desde
que não seja reincidente nem o tenha provocado.
D) A paixão, a emoção e a embriaguez alcoólica voluntária
não são consideradas modificadores da capacidade de
imputação.
E) Os maiores de 70 anos e os silvícolas são absolutamente
incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil.
QUESTÃO 35

QUESTÃO 32

Com relação às psicopatias, qual a alternativa incorreta?

Assinale a alternativa incorreta.
A) Acidente de percurso é aquele que ocorre na ida de casa
para o trabalho ou deste para casa.
B) Não se considera acidente de trabalho aquele que ocorre
no horário destinado ao repouso ou às refeições dos
funcionários.
C) Doenças profissionais são peculiares ou inerentes a
determinados tipos de trabalho, cujo nexo causal é
presumido.
D) As concausas podem ser pré-existentes, concomitantes ou
supervenientes.
E) A doença profissional ocorre pela exposição continuada
do trabalhador a determinados agentes insalubres.

A) Periodicamente, após a internação no Instituto Médico
Penal, o doente mental é submetido a uma reavaliação
pelos psiquiatras forenses.
B) A psicopatia mais encontrada entre os doentes mentais
internos nos Institutos Médicos Penais é a esquizofrenia
de tipo hebefrênico.
C) Os indivíduos portadores de psicose maníaco-depressiva
são considerados semi-imputáveis ou inimputáveis.
D) Os esquizofrênicos paranóides que apresentam alta
periculosidade podem ser submetidos a medidas de
segurança pelo risco que oferecem aos familiares e à
sociedade.
E) Sob o ponto de vista penal, os deficientes mentais
moderados e profundos são considerados irresponsáveis.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

Estabeleça uma correlação entre as duas colunas
A- Satiríase
B- Sadismo
C- Safismo

D- Pigmalionismo

1- Despertar da libido por visão de
estátuas.
2- Busca do prazer pelo sofrimento do
parceiro sexual.
3- Insaciabilidade masculina, não
obstante à obtenção de repetidos
orgasmos.
4- Homossexualismo feminino.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.
A)
B)
C)
D)
E)

A-1, B-3, C-2, D-4.
A-4, B-1, C-4, D-3.
A-3, B-2, C-4, D-1.
A-4, B-2, C-1, D-3.
A-3, B-1, C-2, D-4.

Com relação à Toxicologia Forense, assinale a alternativa
correta.
A) Os antídotos agem removendo os tóxicos, impedindo a
sua absorção ou mudando as suas propriedades.
B) A via mais comum de penetração de tóxicos em ambiente
industrial é a digestiva.
C) Os antídotos mecânicos agem removendo os tóxicos, após
a alteração química dos mesmos.
D) A via de eliminação dos tóxicos mais comum é através da
sudorese.
E) A DL-50, ou dose letal-50 é a maior quantidade de uma
substância ou droga que pode ser absorvida pelo
organismo de uma pessoa, sem produzir manifestações
clínicas.

Página 9/20
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Secretaria de Defesa Social – Polícia Civil de Pernambuco
Concurso Público 2006
Cargo: Médico Legista / Nível Superior

Tipo 1

QUESTÃO 37

QUESTÃO 40

Com relação à identificação de líquidos orgânicos, qual a
alternativa correta?

Qual a alternativa correta?
A) Só é considerado local de crime uma área geográfica
circunscrita onde ocorreu um homicídio.
B) O Código de Processo Penal determina que as perícias
estão impedidas de serem realizadas em locais de crime
violados ou inidôneos.
C) Indícios
são
provas
materiais
analisadas
e
comprovadamente relacionadas com o local do crime,
com a vítima ou com o suposto agressor.
D) Chamamos de vestígios aos elementos materiais
encontrados no local de crime que só após exame
laboratorial, demonstraram estar relacionados com o
assassino.
E) No local de crime, os peritos são orientados a recolherem
apenas achados materiais que possam estar relacionados
com o delito.

A) A identificação dos cristais de Florence e Barbério
constitui uma prova de certeza de que o material
examinado é esperma.
B) A reação biológica de Uhlenhuth é empregada pra a
detecção de uréia e ácido úrico no exame de manchas
suspeitas de urina.
C) Pela técnica de Lattes, se houver isoaglutinação com
hemácias “A” no material suspeito, o sangue examinado é
do tipo “A”.
D) A identificação de hemácias e a obtenção de cristais de
Teichmann constituem provas de certeza na identificação
de manchas de sangue.
E) As manchas de sangue e de mecônio se tornam
fluorescentes sob a ação da luz ultravioleta.
QUESTÃO 41

QUESTÃO 38

Com relação aos documentos médico-legais, assinale a
alternativa incorreta.
A) O atestado médico é uma declaração simples e por escrito
de um ato médico e de suas conseqüências.
B) O relatório médico legal é um documento que exige
compromisso prévio, obedecendo a uma formalidade
legal.
C) O histórico no relatório médico-legal é representado pelo
relato completo do fato que originou a perícia.
D) O fornecimento de um atestado médico falso constitui um
crime previsto no Código Penal e não uma simples
infração ético-profissional.
E) No fórum penal e no civil, os relatórios devem ser
obrigatoriamente assinados por dois peritos.

QUESTÃO 39

Quanto à realização da perícia em pêlos, qual a alternativa
incorreta?

Quais os tipos fundamentais do dedo mínimo da mão esquerda
e do indicador da mão direita de um indivíduo que apresenta a
seguinte fórmula dactiloscópica: 43234/22231?
A)
B)
C)
D)
E)

Arco e presilha interna.
Verticilo e presilha externa.
Arco e presilha externa.
Presilha externa e verticilo.
Verticilo e arco.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa incorreta.
A) No crânio masculino os processos mastóides são maiores
e mais largos que os da mulher.
B) O sacro masculino é mais largo e côncavo apenas em sua
metade inferior.
C) O ângulo sacro-vertebral é mais fechado na mulher do que
no homem.
D) A glabela e os arcos superciliares são mais salientes no
crânio masculino do que no feminino.
E) O ângulo subpubiano é mais fechado na bacia masculina.
QUESTÃO 43

Assinale a alternativa incorreta:
A) A cor do pêlo está relacionada com a presença de
pigmento melânico na camada cortical.
B) Os pêlos arrancados apresentam o bulbo vazio ou oco.
C) Nas outras espécies de mamíferos, o índice medular é
sempre maior que na espécie humana.
D) A reação do hidróxido de sódio a 10% determina o
intumescimento e a dissolução dos pêlos, o que não
acontece com fibras vegetais e sintéticas.
E) O encanecimento dos pêlos está vinculado à diminuição
do pigmento melânico da medula e com o aumento dos
espaços intercelulares da camada cortical.

A) A máscara equimótica de Morestin é um achado comum
nas asfixias por sufocação indireta
B) Na esganadura, podemos encontrar secções semilunares
na túnica íntima das artérias carótidas comuns (sinal de
França).
C) Nos afogamentos, o sangue no hemicoração direito se
acha mais diluído que no hemicoração esquerdo.
D) No confinamento, a asfixia se dá pela permanência da
vítima em local fechado, sem renovação do ar respirável.
E) A natureza jurídica da esganadura é sempre homicida.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 47

Após uma discussão, um homem agride o outro a golpes de
porrete. A vítima dá entrada num serviço de emergência com o
seguinte quadro: cianose de extremidades, inconsciência, PA
de 80x50 mm de Hg, pulso filiforme e acelerado e marcante
palidez. Submetido a tratamento adequado, a vítima se
recupera e após vinte e nove dias, retorna às atividades de
rotina. Contudo, a lesão neurológica decorrente da agressão
determinou o surgimento de crises epilépticas permanentes na
vítima. De que tipo de crime deve ser acusado o agressor,
quanto à natureza das lesões produzidas?
A) Lesão corporal gravíssima, pois determinou perigo de
vida.
B) Lesão corporal leve, pois o indivíduo recuperou-se para as
ocupações habituais em menos de trinta dias.
C) Lesão corporal grave, por ter determinado debilidade
permanente.
D) Lesão corporal gravíssima, pois resultou numa
incapacidade permanente para o trabalho.
E) Lesão corporal gravíssima, pois resultou numa
enfermidade incurável.
QUESTÃO 45

Assinale a alternativa correta.
A) As correntes elétricas de baixa tensão (menores que 120
volts) podem levar a morte por fibrilação ventricular.
B) A eletricidade natural atuando no organismo humano de
forma letal é denominada eletrocussão.
C) A embolia pulmonar ou cerebral é a principal
complicação do “mal das montanhas” entre os alpinistas.
D) As queimaduras do terceiro grau não podem ser
produzidas depois da morte, pois representam uma reação
vital do organismo.
E) A marca elétrica de Jellinek tem aspecto arboriforme,
sendo encontrada nos casos de fulguração.

Qual a alternativa incorreta?
A) Manter conjunção carnal com uma virgem de dezenove
anos de idade, mediante a promessa de casamento é
penalmente irrelevante.
B) Ter relações sexuais com uma alienada ou débil mental
com o conhecimento do agente é considerado estupro sob
a forma de violência presumida.
C) Uma ruptura himenal recente sob radiação ultravioleta
apresenta bordas irregulares, de coloração arroxeada
intensa.
D) Chamamos de entalhes as reentrâncias simétricas da borda
livre himenal, que avançam a pique, chegando quase à
borda de inserção.
E) Segundo o esquema desenvolvido por Oscar Freire, a
maior parte das rupturas himenais ocorre nos quadrantes
superiores.
QUESTÃO 48

Com relação ao abortamento legal e criminoso, assinale a
alternativa correta:
A) A legislação brasileira pune o indivíduo que pratica o
aborto com o consentimento da gestante, mas não a
mulher grávida que o provoca ou autoriza a sua
realização.
B) A Legislação brasileira proíbe o uso da chamada “pílula
do dia seguinte” (estrogênio e progestina) no atendimento
a mulheres vítimas de violência sexual.
C) Para se realizar um aborto terapêutico é necessária uma
autorização judicial.
D) O indivíduo que provoca o aborto com o consentimento
de gestantes menores de 14 anos ou deficientes mentais é
punido com as penas do aborto provocado sem o
consentimento da gestante.
E) Desde que autorizado pela gestante ou seu representante
legal, o aborto em casos de estupro pode ser realizado em
qualquer período da gestação.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 49

Com relação às energias de ordem mecânica, assinale a
alternativa incorreta:

Assinale a alternativa correta com relação aos fenômenos
cadavéricos:

A) As escoriações curam sem deixar cicatrizes.
B) Os ferimentos produzidos por instrumentos cortantes são
regulares, têm bordas nítidas e comprimento maior do que
a profundidade.
C) Os halos de tatuagem e de queimadura são típicos dos
tiros encostados.
D) Nos tiros à distância, os orifícios de entrada apresentam
bordas invertidas, orla de escoriação e halo de enxugo.
E) As feridas contusas apresentam bordas escoriadas,
anfractuosas e equimosadas.

A) Os livores hipostáticos se tornam fixos em torno de doze a
quatorze horas após a morte.
B) A maceração é um processo conservador exclusivo da
morte fetal com retenção intra-uterina.
C) A mumificação é um processo transformativo típico dos
cadáveres inumados em solos argilosos e úmidos.
D) A mancha negra da esclerótica é um fenômeno que indica
o início da fase de coloração da putrefação.
E) Os afogados brancos de Parrot se caracterizam pela
presença de cogumelo de espuma recobrindo boca e
narinas e das manchas de Paltauf na superfície dos
pulmões.
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 53

Indivíduo do sexo masculino faleceu aos 72 anos de idade. Há
dez meses foi operado de tumor de estômago, cujo diagnóstico
histopatológico foi de adenocarcinoma. Com seis meses,
desenvolveu metástases pulmonares. Há cinco dias, começou a
apresentar febre, dispnéia e tosse produtiva. O raio X revelou
quadro pneumônico. O paciente era hipertenso e há dois anos,
fez um acidente vascular hemorrágico, permanecendo
hemiplégico até a morte. Qual a seqüência correta no
preenchimento do atestado de óbito, a partir da causa imediata
de morte?
A) a-Adenocarcinoma gástrico; b-Metástases pulmonares; cBroncopneumonia.
B) a-Broncopneumonia; b-AVC hemorrágico; c-Hipertensão
arterial.
C) a-Hipertensão arterial; b-Adenocarcinoma gástrico; cBroncopneumonia.
D) a-Broncopneumonia; b-Metástases pulmonares; cAdenocarcinoma gástrico.
E) a-Hipertensão arterial; b-AVC hemorrágico; cAdenocarcinoma gástrico.
QUESTÃO 51

Assinale a alternativa correta.
A) Segundo a lei de Nysten, o “rigor mortis” se inicia pela
musculatura das extremidades dos membros e avança de
forma centrípeta, tornando-se generalizada após 12 horas
da morte.
B) O indivíduo que é atendido em sua residência num
Programa de Saúde da Família e morre de causas naturais
em seu domicílio, poderá ter seu atestado de óbito
fornecido por um médico pertencente ao programa de
assistência.
C) Quando um médico fornece um atestado oficioso, por
solicitação de seu paciente, tem o direito de aumentar o
valor dos seus honorários.
D) O atestado de óbito de um indivíduo que morre de forma
natural, em regime de internamento hospitalar, só poderá
ser fornecido pelo seu médico assistente.
E) Segundo o espectro de Legrand du Saule, uma equimose
de limites imprecisos, de cor azul, mais escura no centro
do que na periferia, foi produzida há cerca de dois dias.
QUESTÃO 52

Assinale a alternativa incorreta.
A) As impressões digitais latentes precisam ser reveladas
antes de sua avaliação.
B) Local de crime idôneo é aquele que não sofreu alterações
após o seu isolamento.
C) A confissão do acusado pode substituir e mesmo
desqualificar o exame de corpo de delito, mesmo quando
a infração penal deixou vestígios materiais.
D) O juiz não está obrigado a aceitar a conclusão do perito
oficial.
E) No Brasil, o levantamento do local de crime é feito pelo
perito criminal, podendo estar acompanhado ou não do
médico-legista.

São achados histopatológicos de reação vital nas feridas todos
os abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)

Perda de fluxo axial e marginação leucocitária.
Migração de neutrófilos para o interstício.
Desintegração de hemácias, a partir da periferia da lesão.
Presença de macrófagos fagocitando pigmento de
hemossiderina.
E) Ausência de atividade enzimática como fosfatases,
esterases e aminopeptidases na lesão.
QUESTÃO 54

Assinale a alternativa incorreta, com relação ao enfarte do
miocárdio:
A) Noventa por cento dos enfartes transmurais são causados
por trombos coronários oclusivos, sobrepostos a
ateromas.
B) As células miocárdicas isquêmicas morrem todas de
maneira instantânea e simultaneamente.
C) A ruptura da área enfartada pode determinar
hemopericárdio e tamponamento cardíaco.
D) Arritmias cardíacas e fibrilação ventricular constituem
complicações freqüentes.
E) Os achados de atrofia miocárdica com fibroplasia
intersticial são indicativos de cardiopatia isquêmica
crônica.
QUESTÃO 55

Qual a alternativa incorreta, com relação à cirrose pósnecrótica?
A) O fígado cirrótico é pequeno, pesando menos de 1,0 Kg,
com nódulos de dimensões variáveis.
B) A causa conhecida mais comum é uma doença viral
anterior, sobretudo os vírus “A” e “C”.
C) Hipertensão porta com hemorragia digestiva alta são
complicações freqüentes.
D) No exame microscópico, as faixas de tecido fibroso são
tipicamente infiltradas por linfócitos e histiócitos,
podendo ser encontrados neutrófilos em áreas de
atividade de processo.
E) Caracteristicamente, ocorre destruição de hepatócitos de
lóbulos inteiros com colapso do arcabouço reticular.
QUESTÃO 56

Qual o melhor método de investigação para pesquisa de
manchas de esperma, quando o suspeito da prática de um
crime sexual é previamente vasectomizado?
A) Utilizar o reativo de Florence no material suspeito.
B) Realizar a prova de quimiluminescência.
C) Realizar a prova quantitativa para pesquisa do PSA no
material.
D) Empregar a reação de Hoffmann.
E) Pesquisar a presença de cristais de Barbério.

Página 12/20
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Secretaria de Defesa Social – Polícia Civil de Pernambuco
Concurso Público 2006
Cargo: Médico Legista / Nível Superior

Tipo 1

QUESTÃO 57

QUESTÃO 60

Assinale a alternativa correta, no que diz respeito à
identificação médico-legal.
A) O fechamento das zonas de crescimento dos ossos longos
(metáfises) ocorre entre os 12 e 25 anos de idade.
B) Os portadores da síndrome do testículo feminizante são
46XX, possuem gônadas mistas (ovotestis) e uma
genitália externa dúbia.
C) A ausência radiológica dos terceiros molares representa
uma indicação segura de que o indivíduo periciado tem
menos de 18 anos de idade.
D) Na espécie humana, as unidades histológicas do osso
cortical (ósteons) tendem a se alinhar em fileiras limitadas
por bandas ou em estruturas retangulares, criando o
chamado padrão plexiforme.
E) No crânio, a identificação do sexo do indivíduo pode ser
feita pela avaliação dos ângulos faciais de Jacquart,
Cloquet e Curvier.

Num terreno baldio, foi encontrado o cadáver de um homem
com aproximadamente 25 anos de idade, com ferimentos
produzidos por projéteis de arma de fogo. Os peritos, que
chegaram ao local às 8:00 h, observaram que o corpo
apresentava rigidez generalizada, manchas de hipóstases fixas
no dorso, opacificação das córneas e ausência de mancha
verde na fossa ilíaca direita. Qual foi a hora provável da
morte?
A) Entre 17:00 h e 24:00 h do dia anterior.
B) Entre 24:00 h do dia anterior e 02:00 h do dia em que foi
encontrado.
C) Entre 08:00 h e 12:00 h do dia anterior.
D) Entre 10:00 h e 24:00 h do dia anterior.
E) Entre 10:00 h do dia anterior e 02:00 h do dia em que foi
encontrado.
QUESTÃO 61

Com relação aos fenômenos cadavéricos, analise as seguintes
afirmativas.

QUESTÃO 58

Com relação ao abortamento no Brasil, assinale a alternativa
correta:

1.
2.

A) O aborto eugênico pode ser realizado até a 12ª semana de
gestação.
B) A identificação de restos coriônicos e tecido fetal na
cavidade uterina constitui um elemento de certeza da
prática de aborto criminoso.
C) Portaria do Ministério da Saúde de 2005 torna obrigatória
a exigência da apresentação do boletim de ocorrência pela
gestante, para a realização do aborto piedoso ou moral.
D) Respaldados por resolução do Conselho Federal de
Medicina, os médicos estão autorizados a interromper a
gestação nos casos comprovados de anencefalia.
E) Os achados morfológicos de edema miometrial,
transformação decidual do estroma e presença de
citotrofoblasto são indicativos histológicos de gravidez
recente.

4.

São verdadeiras as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 4.
2 e 3.
1 e 2.
1, 2 e 3.
1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 62

Com relação às energias de ordem mista, assinale a alternativa
incorreta:

QUESTÃO 59

Assinale a alternativa que apresenta fenômenos abióticos
consecutivos:
A)
B)
C)
D)
E)

3.

A adipocera é formada pela conversão do tecido adiposo
em ácidos graxos, ácido oléico e sabões.
A rigidez cadavérica se deve à coagulação da miosina, ao
aumento da acidez e à desidratação do cadáver.
Normalmente, a temperatura corporal do cadáver se
iguala à do meio ambiente na 12ª hora após a morte.
Os cristais de Rocha-Valverde são encontrados no sangue
do cadáver a partir da 24ª hora após a morte.

Perda da consciência e presença de livores hipostáticos.
Resfriamento do corpo e rigidez cadavérica.
Manchas de hipóstase e autólise.
Desidratação e perda do tônus muscular.
Insensibilidade geral e dos sentidos e parada da
circulação.

A) As sevícias constituem uma forma de crime de natureza
exclusivamente dolosa.
B) A fadiga aguda é decorrente da exposição a um trabalho
muito intenso, num período de tempo curto, mas capaz de
produzir o esgotamento do indivíduo.
C) A chamada Síndrome da Criança Maltratada pode se
caracterizar por omissão (carência física e/ou afetiva) e
por ação (maus-tratos e abuso sexual).
D) A fadiga crônica só pode ser produzida por um excesso de
atividade física e nunca por hiperestimulação mental.
E) Cefaléia, taquicardia, náuseas e sensação de fraqueza
representam sintomas de fadiga aguda.
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QUESTÃO 63

QUESTÃO 66

Com relação ao diagnóstico da morte encefálica, assinale a
alternativa correta:
A) Os critérios clínico-complementares para o diagnóstico de
morte encefálica só são aplicáveis para crianças com mais
de dois anos de idade.
B) A ausência de atividade reflexa infra-espinhal representa
um achado indicativo de morte encefálica.
C) Os indivíduos em coma aperceptivo com intoxicação
barbitúrica e hipotermia não podem ser avaliados pelos
critérios clínicos para a verificação de morte encefálica.
D) O método complementar mais utilizado como prova de
certeza de morte encefálica é a verificação da falta de
atividade metabólica cerebral com radioisótopos.
E) O intervalo entre as duas verificações clínicocomplementares para o diagnóstico de coma depassé, em
indivíduos com mais de dois anos de idades é de 24 horas.

Assinale a alternativa incorreta:
A) A sufocação indireta é causada por impedimento à
expansão do tórax e abdômen.
B) Na asfixia por monóxido de carbono, as manchas de
hipóstase são mais claras, acarminadas ou róseas.
C) O sulco encontrado no pescoço dos enforcados é oblíquo,
ascendente e descontínuo.
D) O desgarramento da bainha mielínica do nervo vago, no
pescoço dos enforcados, é denominado sinal de Dotto.
E) Na esganadura, a asfixia se dá pelo rechaço da base da
língua e pela compressão da hipofaringe.
QUESTÃO 67

Assinale a alternativa correta.
QUESTÃO 64

Assinale a alternativa incorreta com relação às energias de
ordem biodinâmica:
A) Taquicardia, hipotensão, sudorese fria e pulso filiforme
são sinais indicativos de choque.
B) A dor intensa e o medo podem levar ao choque por
aumento da resistência arteriolar.
C) A liberação de endotoxinas bacterianas produz choque por
aumento da capacitância venosa.
D) O choque anafilático está relacionado com a liberação de
aminas vasoativas como a histamina, na corrente
sangüínea.
E) Tamponamento cardíaco pode levar ao choque
cardiogênico por fatores extrínsecos ao miocárdio.

A) O monóxido de carbono forma com a hemoglobina um
composto denominado carbaminohemoglobina, que
impede a sua ligação com o oxigênio.
B) Na esganadura, a compressão vascular por pressão
extrínseca constitui o principal fator responsável pelo
êxito letal.
C) Nos afogamentos, a putrefação se inicia pelo segmento
cefálico.
D) As asfixias por estrangulamento são sempre homicidas.
E) A secção transversal da túnica íntima da artéria carótida
comum constitui um achado incomum nos enforcados.

QUESTÃO 68

QUESTÃO 65

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) ao lado de cada uma das
afirmativas abaixo.
(

(

(

(

) O exame pericial complementar deverá ser realizado logo
que decorrer o prazo de trinta dias, contados da data do
primeiro exame.
) Ferimento transfixante do membro inferior por projétil de
arma de fogo, comprometendo pele e partes moles, sem
produzir cicatrização hipertrófica, poderá ser classificado
como lesão leve.
) As fraturas de bacia normalmente são classificadas como
lesões corporais graves por incapacidade das ocupações
habituais por mais de 30 dias.
) A perda dos incisivos centrais superiores e inferiores deve
ser classificada como lesão grave por levar à redução da
capacidade mastigatória.

Assinale a alternativa incorreta:
A) As hemorragias intracerebrais com invasão dos
ventrículos laterais estão comumente associadas à
hipertensão.
B) Hemorragias extradurais estão normalmente vinculadas a
processos traumáticos.
C) Na anóxia intra-uterina e perinatal é comum a observação
de hemorragia subaracnoideana e periventricular.
D) A ruptura de aneurismas com hemorragia é mais comum
na convexidade dos hemisférios cerebrais.
E) Em caso de edema cerebral acentuado, podemos observar
hérnia de úncus e de amigdalas cerebelares.

A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

F; V; V; F.
F; F; V; V.
V; V; F; F.
V; F; V; F.
V; V; V;V.
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QUESTÃO 69

QUESTÃO 72

Qual a alternativa incorreta?

Com relação às provas de investigação de paternidade,
assinale a alternativa incorreta.

A) As bordas das feridas causadas por instrumentos pérfurocortantes com mais de dois gumes tendem a se aproximar
do centro.
B) Chamamos de degola às feridas cortantes profundas que
se produzem nas faces laterais e anterior do pescoço.
C) As lesões feitas em vida por instrumento pérfuro-cortante
apresentam afastamento das bordas, infiltração sangüínea
das vertentes e acúmulo de sangue na cavidade.
D) As feridas produzidas por instrumentos cortocontundentes são retas, com bordas afastadas, escoriadas e
com infiltração equimótica da pele vizinha.
E) Os instrumentos perfurantes de calibre médio produzem
lesões em botoeiras ou de forma bizarra, devido ao
encontro de linhas de força.

A) Os aglutinógenos “A’ e “B” não podem aparecer no
sangue do filho, a não ser que existam no sangue de, pelo
menos, um dos pais.
B) Indivíduos do grupo “AB” não podem ter filhos do grupo
“O”.
C) Indivíduos do grupo “O” não podem ter filhos dos grupos
“A”, “B” e “AB”.
D) A hereditariedade do sistema HLA é autossômica,
dominante e monofatorial, sendo transmitida tanto para o
homem quanto para a mulher.
E) Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, nas ações
de investigação de paternidade, o indivíduo acusado não
pode se recusar a se submeter a exame de DNA.

QUESTÃO 70

QUESTÃO 73

Com relação às lesões produzidas por projéteis de arma de
fogo, qual a alternativa incorreta?

Assinale a alternativa correta.

A) Chamamos de trajeto ao túneo lesional feito pelo
deslocamento do projétil dentro do corpo.
B) O grupamento dos orifícios produzidos pelos projéteis
disparados por tiros de espingarda é chamado “rosa de
tiro”.
C) A existência de dois orifícios de entrada em locais
diferentes do corpo constitui um elemento de certeza da
natureza homicida da morte.
D) Os halos de tatuagem são produzidos pela impregnação de
fragmentos de pólvora incombusta na superfície da pele.
E) Denominamos orla de enxugo à orla que guarnece o
orifício, formado pela passagem do projétil, deixando
sujidades na pele.

A) O pai que mata o próprio filho durante ou logo após o
parto comete crime de infanticídio.
B) A prova hidrostática de Galeno positiva constitui prova
incontestável de vida extra-uterina, independente do
tempo de morte.
C) A identificação da rede venosa de Haller representa um
sinal de certeza da gravidez.
D) O pulmão do recém-nascido que respirou tem consistência
esponjosa, crepitante, exibindo o desenho do mosaico
alveolar na superfície pleural.
E) Na maceração do primeiro grau, o feto apresenta
destacamento total da epiderme, com desnudamento da
derme, desarticulação dos membros e destacamento do
couro cabeludo.

QUESTÃO 71

QUESTÃO 74

Assinale a alternativa incorreta.

Com relação às energias de ordem física, qual a alternativa
incorreta?

A) A identificação de nitritos, presentes na pólvora negra,
nas mãos de um suspeito representa um achado de certeza
do disparo recente de arma de fogo pelo mesmo.
B) As raias são depressões helicoidais ao longo do cano da
arma que imprimem um movimento de rotação ao projétil,
tornando seu deslocamento mais regular e estável.
C) Chamamos de calibre real o diâmetro da boca das armas
de fogo raiadas.
D) Denominamos sinal de Werkgartner a escoriação cuja
forma imita a da massa de mira da arma de fogo na pele
da vítima.
E) Os orifícios de saída de projéteis em estruturas ósseas se
caracterizam pela forma de tronco de cone, com a base
voltada para fora (sinal de Bonnet).

A) O sinal de Lichtenberg é característico da ação da energia
elétrica natural ou cósmica.
B) As queimaduras do segundo grau comprometem até o
derma levando à formação de um eritema fugaz.
C) As radiodermites do terceiro grau estão representadas por
setores de necrose da pele com ulceração, sendo
denominadas úlceras de Röentgen.
D) Os chamados “pés das trincheiras” correspondem a
geladuras do terceiro grau com necrose e gangrena das
extremidades dos membros inferiores.
E) O aumento excessivo da pressão atmosférica produz
intoxicação por oxigênio, gás carbônico e nitrogênio,
sendo conhecida como “mal dos caixões”.
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QUESTÃO 75

QUESTÃO 78

Assinale a alternativa incorreta, com relação à perícia para o
diagnóstico de parto:
A) O fundo uterino retorna ao nível da sínfise pubiana por
volta do 12º dia após o parto.
B) Os lóquios provenientes da cavidade endometrial são
sanguinolentos até o 3º dia, desaparecendo por volta do 8º
dia após o parto.
C) O corpo lúteo gravídico atinge suas maiores dimensões na
gravidez a termo.
D) O orifício externo do colo uterino em mulheres que
pariram é fendiforme e transversal, com fissuras nos
lábios.
E) A presença de carúnculas mirtiformes representa um sinal
indicativo da passagem de um feto.
QUESTÃO 76

Qual a alternativa correta?
A) Pela legislação brasileira, os indivíduos considerados
viciados em substâncias que causam dependência física
e/ou psíquica são penalmente irresponsáveis e devem ser
submetidos a tratamento compulsório.
B) Os surdos-mudos, mesmo os que recebem tratamento em
clínicas especializadas e podem expressar sua vontade,
são considerados penalmente irresponsáveis.
C) Os crimes cometidos sob o efeito da violenta emoção,
logo após a injusta provocação da vítima, têm direito a um
atenuante.
D) O indivíduo que pratica um crime em estado de
embriaguez preterdolosa está isento de responsabilidade
penal.
E) Os epilépticos de crises generalizadas são incapazes para
a vida civil, não podendo testemunhar, contratar, votar ou
gerir seus negócios.

Sobre infortunística, assinale a alternativa incorreta.

QUESTÃO 79

A) Só poderá ser beneficiado com aposentadoria por
invalidez o trabalhador que cumprir anteriormente, um
período de recebimento de auxílio-doença por mais de
120 dias.
B) São também considerados como acidente de trabalho
aqueles produzidos de forma indireta, no local e no
horário de trabalho, como os decorrentes de uma briga
entre trabalhadores na disputa por ferramentas.
C) As doenças profissionais e as produzidas pelas condições
especiais do trabalho são de notificação compulsória às
Delegacias Regionais do Trabalho.
D) Chamamos de acidente-tipo à lesão pessoal que ocorre de
forma abrupta, por ação externa, violenta e involuntária,
no exercício do trabalho.
E) A Previdência Social considera as lesões por esforço
repetitivo (LER) como uma doença do trabalho, por ser
proveniente de certas condições especiais em que o
trabalho se realiza.

Assinale a alternativa incorreta.
A) Presilha externa é o dactilograma que apresenta um delta
à esquerda do observador da impressão.
B) Os números 1 e 6 numa fórmula dactiloscópica
simbolizam respectivamente o arco e a cicatriz.
C) Um indivíduo com uma fórmula dentária 14/14 tem
provavelmente entre 14 e 18 anos de idade.
D) Os canais de Havers, na espécie humana, têm forma
circular, diâmetro superior a 25 micrômetros e são muito
mais numerosos do que nas outras espécies animais.
E) Desde 1990, os hospitais e maternidades estão obrigados a
realizar o registro da impressão plantar dos recémnascidos, como método de identificação.
QUESTÃO 80

Assinale a alternativa incorreta.
QUESTÃO 77

Um rapaz de 18 anos inicia um romance com uma jovem de
13 anos. Durante semanas, ele lhe oferece presentes, juras de
amor eterno e promessas de casamento, conquistando a sua
confiança. Esta se entrega sexualmente ao rapaz. Após
denúncia formulada pelos pais, a garota é encaminhada para
realizar uma perícia no IML, onde é constatada ruptura
himenal recente, comprovando que houve conjunção carnal.
Que tipo de crime o rapaz cometeu?
A)
B)
C)
D)
E)

Sedução.
Estupro.
Posse sexual mediante fraude.
Corrupção de menores.
O caso é penalmente irrelevante por tratar-se de sexo
consentido.

A) A morte súbita por inibição é causada por estimulação
nervosa periférica, desencadeando resposta vagal com
bloqueio cardíaco e/ou vasodilatação generalizada.
B) Os chamados pulmões de choque constituem um achado
necroscópico específico do choque séptico associado à
coagulação intravascular disseminada.
C) A síndrome de Waterhouse-Friderichsen é causada por
meningococcemia com hemorragia da supra-renal e
insuficiência adrenocortical aguda.
D) Os portadores de personalidade psicopática apresentam
perturbação da afetividade e do caráter, enquanto a
inteligência se mantém normal.
E) Na psicose maníaco-depressiva, o indivíduo alterna fases
de hiperatividade motora e psíquica com períodos de
inibição ou diminuição das funções psíquica e motora.
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QUESTÃO 83

QUESTÃO 81

Assinale a alternativa incorreta.
É correto afirmar que:
A) ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa,
fixada em lei.
B) ao ofendido é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo ou, alternativamente, a
indenização por dano material, moral ou à imagem.
C) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévia autorização da autoridade
competente.
D) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por
partido político com representação no Congresso
Nacional, organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento há
pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus
membros ou associados e pelo Ministério Público.
E) conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em
suas liberdades, por ilegalidade ou abuso de poder.

A) O Senado Federal compõe-se de representantes dos
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio
majoritário, sendo a representação de cada Estado e do
Distrito Federal renovada de quatro em quatro anos,
alternadamente, por um e dois terços.
B) A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise
ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste
artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações
finais.
C) O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital
Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a
22 de dezembro.
D) O
Congresso
Nacional
será
convocado
extraordinariamente pelo Presidente da República em
caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção
federal, de pedido de autorização para a decretação de
estado de sítio.
E) A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional,
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal,
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos.
QUESTÃO 84

QUESTÃO 82

Assinale a alternativa incorreta.

É correto afirmar que:
A) será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que
adquirir outra nacionalidade, por naturalização voluntária.
B) é privativo de brasileiro nato o cargo de Ministro de
Estado.
C) não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e,
durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.
D) para concorrer a cargo eletivo, o Presidente da República,
os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os
Prefeitos não precisam renunciar aos respectivos
mandatos.
E) o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de trinta dias contados da diplomação,
instruída a ação com provas de abuso do poder
econômico, corrupção ou fraude.

A) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a
última vaga, sendo que, no caso de ocorrer a vacância nos
últimos dois anos do período presidencial, a eleição para
ambos os cargos será feita trinta dias depois da última
vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei,
completando, os eleitos, em qualquer dos casos, o período
de seus antecessores.
B) O Presidente da República poderá delegar a atribuição de
celebrar tratados aos Ministros de Estado, que observarão
os limites traçados nas respectivas delegações.
C) 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.
D) O Presidente da República, na vigência de seu mandato,
não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.
E) A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último
domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano
anterior ao do término do mandato presidencial vigente.
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QUESTÃO 85
QUESTÃO 86

Assinale a alternativa incorreta.
A) O ingresso na carreira da magistratura, cujo cargo inicial
será o de juiz substituto, será feito mediante concurso
público de provas e títulos, com a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se
do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade
jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de
classificação.
B) Nos tribunais com número superior a vinte e cinco
julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o
mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros,
para o exercício das atribuições administrativas e
jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno,
provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra
metade por eleição pelo tribunal pleno.
C) Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais,
dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e
Territórios será composto de membros, do Ministério
Público, com mais de dez anos de carreira, e de
advogados de notório saber jurídico e de reputação
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de
representação das respectivas classes.
D) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros
ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público.
E) o Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar
em recurso especial as causas decididas, em única ou
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios, quando a decisão recorrida julgar válida lei
local contestada em face de lei federal.

Considera-se tempo do crime:
A) o momento da conduta criminosa.
B) o momento da produção do resultado.
C) depende do crime – para alguns crimes considera-se o
tempo da ação, para outros, o tempo do resultado.
D) o momento do fim do resultado.
E) ambos os momentos: o da ação e o do resultado.
QUESTÃO 87

Márcio, planejando matar Ivo, dispara um tiro contra o
mesmo. Ocorre que Márcio não sabia que sua arma estava
desmuniciada. Márcio cometeu:
A)
B)
C)
D)
E)

tentativa de homicídio.
crime impossível.
arrependimento eficaz.
tentativa de lesão corporal.
vias de fato.

QUESTÃO 88

A legítima defesa putativa é excludente:
A)
B)
C)
D)
E)

de tipicidade.
de antijuridicidade.
de culpabilidade.
de punibilidade.
da própria conduta criminosa.

QUESTÃO 89

A concussão é um crime:
A)
B)
C)
D)
E)

material.
formal.
permanente.
habitual.
instantâneo de efeitos permanentes.

QUESTÃO 90

Constitui um dos elementos da culpabilidade:
A)
B)
C)
D)
E)

omissão.
embriaguez voluntária.
estado de necessidade.
exercício regular de direito.
potencial consciência da ilicitude.
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NOÇÕES BÁSICAS / DIREITO PROCESSUAL PENAL
QUESTÃO 95
QUESTÃO 91

É correto afirmar que o exame de corpo de delito:

Do Inquérito Policial é correto afirmar que:
A) inicia-se, em qualquer hipótese, pela portaria.
B) será concluído , em 30 dias, com o indiciamento.
C) deverá o Delegado que o preside, nomear curador aos
menores de 21 anos.
D) a ausência de perícia nos crimes que deixam vestígios
impedirá a conclusão do inquérito.
E) é orientado pelos princípios do sigilo e escritura.

A) é prova que o juiz está obrigado a concordar por ser
técnica.
B) é prova que não é suprida por qualquer outro meio.
C) é prova que se realiza durante o inquérito, portanto não
admite contraditório.
D) é prova que pode ser realizada por qualquer pessoa de
qualquer idade, desde que conheça da matéria.
E) é prova da qual pode o juiz discordar e não valorar.

QUESTÃO 92

As prisões processuais, admitidas no Inquérito Policial têm
como exigência de validade:
NOÇÕES BÁSICAS / DIREITO ADMINISTRATIVO
A) prisão temporária ser decretada pelo Delegado desde que
imprescindível para a investigação.
B) prisão em flagrante apresentação da nota de culpa em
prazo não superior a 24 horas.
C) prisão preventiva ser decretada pelo Delegado desde que
haja perícia.
D) a prisão em flagrante que seja lavrada em 24 horas ainda
que não existam quaisquer testemunhas.
E) o flagrante presumido desde que encontrada pessoa que
confesse a prática criminosa.
QUESTÃO 93

É competente para conhecer e julgar o crime, quando mais de
um juiz tenha competência aquele:
1.
2.
3.
4.

a quem foi comunicado o flagrante.
que decretou a prisão temporária.
que conheceu do flagrante e concedeu fiança.
que conheceu do flagrante ou decretou as prisões porque
se tornou prevento.

Está (ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

2 e 3, apenas.
3, apenas.
1 e 2, apenas.
1, 2, 3 e 4.
1 e 3, apenas.

QUESTÃO 96

O Regime Jurídico-Administrativo é composto por normas
que excepcionam o Direito Privado, sendo incorreto afirmar
que:
A) entre as prerrogativas e privilégios da Administração
Pública incluem-se a auto-executoriedade de seus atos e o
poder de desapropriar em casos de utilidade pública e
interesse social.
B) as prerrogativas e privilégios exorbitantes do direito
privado são outorgados para a Administração Pública com
vistas a assegurar a autoridade e os instrumentos para
alcançar seus objetivos.
C) no regime jurídico administrativo, a Administração detém
prerrogativas e se submete a sujeições, que equilibram a
satisfação dos interesses coletivos e a salvaguarda dos
direitos individuais.
D) entre as restrições a que se sujeita a Administração
Pública está a obrigação de dar total publicidade a todos
os seus atos no órgão de oficial competente e de realizar
licitação pública para contratação de serviços e obras.
E) em contrapartida aos privilégios inerentes ao princípio da
supremacia do interesse público, a Administração está
sujeita a restrições impostas pelos princípios da
legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da
publicidade, entre outros.

QUESTÃO 94

A ação mandamental do Habeas Corpus é garantia do cidadão
contra abuso de Delegado quando:
A) o Delegado prendeu em apresentação espontânea.
B) o Delegado comunicou o flagrante ao juiz competente e
manteve preso o cidadão em crime afiançável.
C) prendeu cidadão condenado que era fugitivo.
D) manteve a prisão temporária por mais de 10 dias.
E) representou ao juiz e este decretou preventiva.
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QUESTÃO 97

QUESTÃO 99

Sobre o poder disciplinar da Administração Pública, é correto
afirmar:
A) É lícita a edição de regulamento autônomo que inova na
criação de condutas puníveis e sanções aos servidores e
particulares contratados pela Administração, conforme
autorizou a emenda constitucional n. 19.
B) O poder disciplinar inclui o poder de aplicar sanções aos
particulares que descumprem as normas restritivas do
exercício dos direitos individuais, ainda que não estejam
sujeitos à disciplina interna da Administração.
C) A apuração de infrações e a aplicação de sanções aos
servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina
administrativa, como estudantes de uma escola pública,
constituem exercício do poder disciplinar.
D) A discricionariedade para aplicação de faltas é absoluta,
pois a Administração tem ilimitada liberdade para decidir
sobre a conveniência e a oportunidade de se impor sanção
aos seus subordinados.
E) O poder disciplinar é caracterizado pela atribuição da
Administração para editar normas complementares à lei
para sua fiel execução.

QUESTÃO 98

A Constituição Federal atribui ao Poder Público a
incumbência de prestar os serviços públicos direta ou
indiretamente, sendo correto afirmar sobre o tema:
A) A prestação indireta se faz exclusivamente por permissão,
que independe de prévia licitação.
B) A Administração pode delegar a prestação dos serviços
públicos a particulares, para que o execute em seu próprio
nome, por sua conta e risco, caracterizando-se, assim, a
prestação direta dos serviços públicos.
C) A concessão de serviços públicos pressupõe a alienação
da titularidade do serviço público delegado, que somente
poderá ser reassumido pelo Poder Concedente se ocorrer a
caducidade.
D) Nas concessões e permissões de serviços públicos, o
concessionário assume o risco do negócio, suportando
sozinho os ônus econômico-financeiros das alterações
unilaterais promovidas pelo Poder Concedente.
E) Através da concessão, o Poder Concedente transfere a
execução do serviço, mas conserva a sua titularidade e o
seu caráter público, que se manifestam na prerrogativa
estatal de alteração unilateral das cláusulas de serviço .

QUESTÃO 100

A Constituição Federal de 1988 estatuiu os princípios que
devem reger a Administração Pública, aos quais se somou o
princípio da eficiência, incluído pela emenda constitucional n.
19. Sobre esses princípios ordenadores do regime jurídicoadministrativo, indique a alternativa correta:
A) Não fere o princípio da impessoalidade a promoção
pessoal de agentes públicos em publicidade de atos,
programas, obras e serviços públicos se não influir
diretamente sobre o resultado de eleições de que participe
o promovido.
B) O princípio da eficiência deve sempre prevalecer sobre o
princípio da legalidade, já que a Administração deve
perseguir o interesse coletivo, ainda que contrariando
eventualmente disposição de lei.
C) O princípio da eficiência exige a redução absoluta dos
gastos públicos, mesmo que sua conseqüência seja o
alcance de resultados nocivos para a Administração.
D) Nem mesmo os atos considerados sigilosos e de interesse
de Estado excepcionam o princípio da total publicidade,
devendo quaisquer atos administrativos ficar abertos ao
acesso de todos os cidadãos.
E) O princípio da moralidade é um dos objetos jurídicos que
buscam proteger as sanções aplicadas em razão de atos de
improbidade administrativa, como a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário.

A Administração persegue o interesse público por meio de
atos administrativos caracterizados por atributos que lhes são
próprios. Sobre esses atributos, assinale a alternativa
incorreta:
A) A presunção de veracidade dos atos administrativos é
relativa, facultado ao particular o poder de demonstrar a
falsidade dos fatos alegados pela Administração na esfera
judicial, desde que tenha impugnado o ato anteriormente
no âmbito administrativo.
B) A imperatividade dos atos administrativos refere-se
ordinariamente aos atos que impõem obrigações, não se
aplicando, em regra, aos atos que conferem direitos
solicitados pelo administrado e aos atos meramente
enunciativos, como certidões e atestados.
C) O princípio da presunção de legitimidade dos atos
administrativos não impõe aos servidores públicos o dever
de obediência aos atos manifestamente ilegais emanados
da autoridade superior.
D) A correspondência entre o ato administrativo e figuras
previamente definidas pela lei como legitimas para
produzir determinados resultados caracteriza o atributo da
tipicidade.
E) A auto-executoriedade é o atributo pelo qual o ato
administrativo pode ser executado pela própria
Administração Pública que o expediu, sem necessidade de
autorização do Poder Judiciário.
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