


 

Faça parte do nosso canal do Telegram da Área Policial  
Inscreva-se aqui! 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Civil do Estado do Pará está batendo na porta! Nesse momento, muitos 

concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui 

para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera PC PA. Serão 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com as últimas 

dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc. Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera PC PA seguirá a 

seguinte programação: 

Horário Disciplina (Comuns e Cargo de Agente) Responsável 

07:00 – 08:00 Direito Administrativo Thállius Moraes 

08:00 – 09:00 Raciocínio Lógico Brunno Lima 

09:00 – 10:00 Língua Portuguesa Adriana Figueiredo 

10:00 – 11:00 Noções de Estatística Jhoni Zini 

11:00 –12:00 Noções de Direito Penal Renan Araujo 

12:00 – 13:00 Conhecimentos sobre o Estado do Pará Sérgio Henrique 

13:00 –14:00 Discursivas Janaína e Rodolfo 

14:00 – 15:00 Noções de Direito Processual Penal Priscila Silveira 

15:00 – 16:00 Legislação Especial Marcos Girão 

16:00 –17:00 Noções de Direito Constitucional Adriane Fauth 

17:00 –18:00 Contabilidade Silvio Sande 

Revisão Específica - Cargo de Escrivão 

17:00 - 18:00 Arquivologia Douglas Scheneider 

Revisão Específica - Cargo de Papiloscopista 

17:00 - 18:00 Noções de Medicina Legal Alexandre Herculano 

18:00 - 19:00 Biologia André D'Ávila 

19:00 - 20:00 Física Vinicius Silva 

20:00 - 21:00 Química Diego Souza 

 

 

 

 

https://t.me/joinchat/z_SytnzBVvliYTQx
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Direito Administrativo
Prof. Thállius Moraes
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ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

PERSONALIDADE 
JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE 

CIVIL
REGIME DE 

PESSOAL

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES 
PÚBLICAS

EMPRESAS 
PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA

DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA
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DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

1) (AOCP) O contrato de concessão de serviço público firmado entre o 
Estado e uma pessoa jurídica de direito privado é uma espécie de
A) descentralização por colaboração.
B) concentração.
C) centralização.
D) descentralização por serviço.
E) desconcentração.
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2) (AOCP) Quanto aos requisitos necessários à formação do ato
administrativo, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta do relacionamento de cada requisito com sua definição.
1. Competência 2. Finalidade 3. Forma 4. Motivo 5. Objeto
( ) O revestimento exteriorizador do ato administrativo constitui requisito
vinculado e imprescindível à sua perfeição. ( ) Situação de direito ou de fato
que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. ( ) Poder
jurídico atribuído ao agente da administração para o desempenho específico
de suas funções. ( ) Identifica-se com o conteúdo do ato, através do qual a
Administração manifesta seu poder e sua vontade. ( ) Elemento vinculado de
todo ato administrativo - discricionário ou regrado.
A) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.
B) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
C) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
D) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
E) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.

3) (AOCP) Em relação à revogação e à anulação dos atos administrativos,
assinale a alternativa correta.
A) O judiciário pode entrar no mérito do ato administrativo.
B) A Administração pública não pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
C) A administração não pode revogar seus atos.
D) A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.
E) A administração não pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não
se originam direitos.
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4) (AOCP) Um dos poderes administrativos é aquele instrumento
disponibilizado à Administração Pública para apurar infrações e aplicar
penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina
administrativa. Tal poder denomina-se
A) poder militar.
B) poder regulamentar.
C) poder hierárquico.
D) poder disciplinar.
E) poder de polícia.

5) (AOCP) Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa
correta de acordo com o art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988.
A) Os agentes públicos causadores do dano a terceiros (e do prejuízo ao erário)
serão responsabilizados pelo Estado em ação de regresso.
B) As pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Pública
Indireta e que exercem atividade econômica, respondem pelos danos causados a
terceiros, independentemente de culpa.
C) Apenas as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos
causados a terceiros, por seus agentes, independentemente de culpa.
D) A responsabilidade civil é imputável ao Estado, ainda que o agente público
causador do dano não esteja no exercício de suas funções públicas.
E) Tendo sido causado o dano por conduta omissiva do agente público, no
exercício de suas funções, a responsabilidade civil do Estado independerá da
prova de culpa.
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6) (AOCP) Uma Empresa Pública iniciará procedimento licitatório pretendendo
adquirir um aparelho de Raios X, o qual é fabricado por uma única indústria,
possuindo esta atestado de exclusividade expedido pelo órgão competente do
local de realização da licitação. Acerca do caso hipotético, de acordo com a Lei nº
8.666/1993 (Lei de Licitações), assinale a alternativa correta.
A) Nesse caso, a licitação será inexigível.
B) Poderá ser dispensada a licitação a critério da Administração Pública.
C) A licitação deverá ser realizada obrigatoriamente pela modalidade
concorrência.
D) A licitação deverá obrigatoriamente ser dispensada.
E) A licitação deverá ser realizada na modalidade convite, por haver um único
fornecedor.

OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes
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Raciocínio Lógico

Prof. Brunno Lima

Considere a proposição composta “Bento e Francisco são amigos ou Luciana e Maria 
são amigas” e assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição 
composta.
(A) “Bento e Francisco são amigos e Luciana e Maria são amigas.”
(B) “Ou Bento e Francisco são amigos ou Luciana e Maria são amigas.”
(C) “Bento e Francisco não são amigos e Luciana e Maria não são amigas.”
(D) “Luciana e Maria são amigas e Bento e Francisco não são amigos.”
(E) “Luciana e Francisco não são amigos ou Bento e Maria não são amigos.” 

(INSTITUTO AOCP / PREF. DE NOVO HAMBURGO - RS / 
2020) 
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“Bento e Francisco são amigos ou Luciana e Maria são amigas”

RESOLUÇÃO:
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(C) “Bento e Francisco não são amigos e Luciana e Maria não são amigas.”

GABARITO:

Se não é verdade que, se o carro é um Fiesta, então sua cor não é azul, é correto 
afirmar que
(A) o carro é um Fiesta e sua cor é azul.
(B) ou o carro não é um Fiesta ou sua cor não é azul, nunca ambos.
(C) se o carro é azul, então ele não é um Fiesta.
(D) ou o carro é um Fiesta ou o carro é azul, nunca ambos.
(E) o carro não é um Fiesta e sua cor não é azul. 

(INSTITUTO AOCP / IBGE / 2019) 
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não é verdade que, se o carro é um Fiesta, então sua cor não é azul

RESOLUÇÃO:
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(A) o carro é um Fiesta e sua cor é azul.

GABARITO:

Afirmar que “Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde ou à noite” é 
equivalente a afirmar, por definição de equivalência de proposições compostas, que
(A) “Clara nunca trabalha à noite”.
(B) “Clara trabalha somente de manhã”.
(C) “Clara trabalha de manhã ou à tarde e Clara trabalha de manhã ou à noite”.
(D) “Clara trabalha de manhã, à tarde e à noite”
(E) “Clara trabalha de manhã e à tarde ou Clara trabalha de manhã e à noite”. 

(INSTITUTO AOCP / PREF. DE NOVO HAMBURGO - RS / 
2020) 
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“Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde ou à noite”

RESOLUÇÃO:
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(E) “Clara trabalha de manhã e à tarde ou Clara trabalha de manhã e à noite”.

GABARITO:

O argumento a seguir é válido.
Em São Paulo, moram muitos retirantes e João é um retirante, logo João mora em São 
Paulo. 
(     ) CERTO          (     ) ERRADO 

(INSTITUTO AOCP / PC – ES / 2019 – ADAPTADA) 
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ERRADO

GABARITO:

O argumento a seguir é válido.
Todos os mamutes estão extintos e não há elefantes extintos, logo nenhum elefante é 
um mamute.
(     ) CERTO          (     ) ERRADO 

(INSTITUTO AOCP / PC – ES / 2019 – ADAPTADA) 
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CORRETO

GABARITO:

O argumento a seguir é válido.
Não existem policiais corruptos e Paulo não é corrupto, então Paulo é policial.
(     ) CERTO          (     ) ERRADO 

(INSTITUTO AOCP / PC – ES / 2019 – ADAPTADA) 
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ERRADO

GABARITO:

Na resolução de problemas de contagem, utilizam-se processos combinatórios para 
que seja possível determinar o número de combinações, arranjos ou permutações 
possíveis, na formação de agrupamentos. Em relação à Análise Combinatória, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir. 
É possível formar exatamente 5.168 times diferentes de basquete, escolhendo os 
cinco jogadores que jogam em quadra entre 20 possíveis jogadores, sem importar a 
posição de cada jogador em quadra. 
(     ) CERTO          (     ) ERRADO 

(INSTITUTO AOCP / UFOB / 2018) 
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ERRADO

GABARITO:
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Na resolução de problemas de contagem, utilizam-se processos combinatórios para 
que seja possível determinar o número de combinações, arranjos ou permutações 
possíveis, na formação de agrupamentos. Em relação à Análise Combinatória, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir. 
Escolhendo as pessoas em um grupo que é formado por dez matemáticos, cinco 
engenheiros e quatro arquitetos, podem ser formados 4.800 grupos com seis 
pessoas, sendo que três dessas seis pessoas devem ser matemáticos, duas devem ser 
engenheiros e uma deve ser um arquiteto. 
(     ) CERTO          (     ) ERRADO 

(INSTITUTO AOCP / UFOB / 2018) 
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CORRETO

GABARITO:
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Dois candidatos, amigos e estudiosos, resolveram calcular as chances que tinham de 
passar em um determinado concurso. Um tinha de chances de passar e o outro 

tinha de chances de não passar. Em relação ao exposto, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, o item a seguir. 
As chances de ambos passarem no concurso são de .  
(     ) CERTO          (     ) ERRADO 

(INSTITUTO AOCP / UFOB / 2018) 
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ERRADO

GABARITO:

Dois candidatos, amigos e estudiosos, resolveram calcular as chances que tinham de 
passar em um determinado concurso. Um tinha de chances de passar e o outro 

tinha de chances de não passar. Em relação ao exposto, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, o item a seguir. 
As chances de apenas um deles passar são de . 
(     ) CERTO          (     ) ERRADO 

(INSTITUTO AOCP / UFOB / 2018) 
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CORRETO

GABARITO:
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Através do Princípio Fundamental da Contagem, são desenvolvidos métodos e 
técnicas de contagem na resolução direta de problemas, tais como calcular o total de 
modos que é possível organizar um grupo de objetos ou pessoas ou, ainda, calcular 
de quantos modos diferentes pode se preparar uma refeição, a partir de um cardápio, 
entre outras aplicações. Em relação aos Princípios de Contagem, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir. 
Escolhendo entre cinco pares de tênis, duas camisetas e quatro bermudas, uma 
pessoa pode se vestir de 40 maneiras diferentes, usando um par de tênis, uma 
camiseta e uma bermuda. 
(     ) CERTO          (     ) ERRADO 

(INSTITUTO AOCP / UFOB / 2018) 

CORRETO

GABARITO:
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Através do Princípio Fundamental da Contagem, são desenvolvidos métodos e 
técnicas de contagem na resolução direta de problemas, tais como calcular o total de 
modos que é possível organizar um grupo de objetos ou pessoas ou, ainda, calcular 
de quantos modos diferentes pode se preparar uma refeição, a partir de um cardápio, 
entre outras aplicações. Em relação aos Princípios de Contagem, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir. 
Se existem cinco rodovias ligando as cidades A e B, cinco pontes ligando as cidades B 
e C e três rodovias ligando as cidades C e D, então existem 75 maneiras de uma 
pessoa ir da cidade A até a cidade D, passando necessariamente pelas cidades B e C. 
(     ) CERTO          (     ) ERRADO 

(INSTITUTO AOCP / UFOB / 2018) 
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CORRETO

GABARITO:

Língua Portuguesa

Prof. Adriana Figueiredo
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados;
2. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais;
3. Domínio da ortografia oficial;
4. Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e de outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego de tempos e modos verbais;
5. Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Emprego das classes de palavras.
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.
5.5 Concordância verbal e nominal.
5.6 Regência verbal e nominal.
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.8 Colocação dos pronomes átonos;
6. Reescrita de frases e parágrafos do texto.
6.1 Significação das palavras.
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
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REVISÃO EM 9 TÓPICOS 

1. Emprego das classes de palavras;
2. Colocação dos pronomes átonos;
3. Relações de coordenação e subordinação entre orações;
4. Relações de coordenação e subordinação entre termos da oração;
5. Concordância verbal;
6. Emprego do sinal indicativo de crase;
7. Emprego dos sinais de pontuação;
8. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, 
de conectores e de outros elementos de sequenciação textual;
9. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais;
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1. Emprego das classes de 
palavras

CLASSES DE 
PALAVRAS

ADVÉRBIO

SUBSTANTIVO

ADJETIVO

- É nome;
- classe variável;
- sempre pode vir 

antecedido de ARTIGO.

- Refere-se a substantivo;
- classe variável.

Comprou um livro.

- Refere-se a verbo, 
adjetivo ou advérbio, 
exprimindo uma 
circunstância;

- Classe invariável.

Comprou um livro
bom.

Ontem comprou um 
livro muito bom.
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No trecho “Leve sua garrafa reutilizável”, o vocábulo “reutilizável” funciona como

A) advérbio.

B) adjetivo.

C) substantivo.

D) verbo

E) interjeição.

01. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Betim - MG - Analista Jurídico

No trecho “Leve sua garrafa reutilizável”, o vocábulo “reutilizável” funciona como

A) advérbio.

B) adjetivo.

C) substantivo.

D) verbo

E) interjeição.

01. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Betim - MG - Analista Jurídico
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Em “As coisas caminhavam mais devagar naquele tempo.”, como é classificada,
nessa oração, a palavra “mais”?

A) Substantivo.

B) Advérbio.

C) Adjetivo.

D) Interjeição.

02. INSTITUTO AOCP - 2019 - UFRB - Técnico de Laboratório - Microscopia

Em “As coisas caminhavam mais devagar naquele tempo.”, como é classificada,
nessa oração, a palavra “mais”?

A) Substantivo.

B) Advérbio.

C) Adjetivo.

D) Interjeição.

02. INSTITUTO AOCP - 2019 - UFRB - Técnico de Laboratório - Microscopia
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Assinale a alternativa em que o termo em destaque esteja funcionando como
advérbio, ou seja, esteja modificando um verbo.

A) "Comprar sem parar, sem medidas, equilíbrio, necessidade ou condição
financeira.".

B) "[...] é o desafio de quem tem o transtorno da compra compulsiva.".

03. INSTITUTO AOCP - 2019 - Prefeitura de Vitória - ES - Agente de Combate á 
Endemias

C) "[...] esse impulso que causa graves consequências [...]".

D) "Mais de um terço dos usuários norte-americanos do Instagram já compra
direto pelos anúncios [...]".

03. INSTITUTO AOCP - 2019 - Prefeitura de Vitória - ES - Agente de Combate á 
Endemias
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C) "[...] esse impulso que causa graves consequências [...]".

D) "Mais de um terço dos usuários norte-americanos do Instagram já compra
direto pelos anúncios [...]".

03. INSTITUTO AOCP - 2019 - Prefeitura de Vitória - ES - Agente de Combate á 
Endemias

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Em “Eventualmente, os cães começaram a salivar na expectativa de alimentos
apenas ao ouvir o som do sino [...]”, as palavras em destaque pertencem,
respectivamente, às seguintes classes gramaticais:

A) advérbio, substantivo e advérbio.

B) verbo, advérbio e substantivo.

C) substantivo, substantivo e adjetivo.

D) advérbio, verbo e adjetivo.

E) advérbio, advérbio e substantivo.

04. INSTITUTO AOCP - EBSERH - Técnico em Radiologia - Radioterapia



02 /0 7 /2 0 2 1

36

Em “Eventualmente, os cães começaram a salivar na expectativa de alimentos
apenas ao ouvir o som do sino [...]”, as palavras em destaque pertencem,
respectivamente, às seguintes classes gramaticais:

A) advérbio, substantivo e advérbio.

B) verbo, advérbio e substantivo.

C) substantivo, substantivo e adjetivo.

D) advérbio, verbo e adjetivo.

E) advérbio, advérbio e substantivo.

04. INSTITUTO AOCP - EBSERH - Técnico em Radiologia - Radioterapia

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

2. Colocação dos 
pronomes átonos
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3 PROIBIÇÕES

Início da oração 

Ênclise após particípio

Ênclise após futuro 

Me empresta um lápis. 

Emprestarei-te um lápis. 

Tinha emprestado-lhe
um lápis. 

1 REGRA Palavra invariável Não me responda.
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Conjunções 
coordenativas

Infinitivo

2 EXCEÇÕES

Para responder-me.

Chegou e se deitou.

Chegou e deitou-se.

Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal.

A) Me explique isso de novo, por favor.

B) Ele não tornou-se o homem que era por mero acidente.

C) Calarei-me para sempre, nada de mais certo e seguro.

D) Já perdi-me várias vezes pelos caminhos desta vida.

E) Humilharam-no e publicaram o vídeo desse confronto na internet.

05. INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - Administrador de Edifícios 
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Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal.

A) Me explique isso de novo, por favor.

B) Ele não tornou-se o homem que era por mero acidente.

C) Calarei-me para sempre, nada de mais certo e seguro.

D) Já perdi-me várias vezes pelos caminhos desta vida.

E) Humilharam-no e publicaram o vídeo desse confronto na internet.

05. INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - Administrador de Edifícios 

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

A respeito da colocação pronominal no texto, assinale a alternativa correta.

A) Em “E foi sendo assim, esponja que se enche e se comprime [...]”, o item em
destaque pode ser colocado tanto antes quanto depois do verbo “encher.

B) Em “Ele então começou a me enviar milhões de textos [...]”, o item em
destaque não pode ser posicionado depois do verbo “enviar”.

C) Em “[...] ele mesmo dizia que um dia iria sufocá-lo de vez — o que me fez
proferir o dito conselho.”, os itens em destaque apresentam a mesma colocação.

06. INSTITUTO AOCP - 2020 - MJSP - Cientista de Dados - Big Data
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D) Em “E ele então me confidenciou [...]”, o item em destaque não pode ser
colocado depois do verbo “confidenciou”.

E) Em “Se é que posso dar mais algum conselho, o único que me ocorre ao vê-lo
escrevendo hoje em dia é [...]”, os itens em destaque apresentam a mesma
colocação.

06. INSTITUTO AOCP - 2020 - MJSP - Cientista de Dados - Big Data

D) Em “E ele então me confidenciou [...]”, o item em destaque não pode ser
colocado depois do verbo “confidenciou”.

E) Em “Se é que posso dar mais algum conselho, o único que me ocorre ao vê-lo
escrevendo hoje em dia é [...]”, os itens em destaque apresentam a mesma
colocação.

06. INSTITUTO AOCP - 2020 - MJSP - Cientista de Dados - Big Data
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3. Relações de coordenação e 
subordinação entre orações

Conjunções
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CONJUNÇÕES 
COORDENATIVAS

Alternativas

Aditivas

Adversativas

Explicativas

Conclusivas

CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

1.Integrantes

2. Adverbiais
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CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

Finais

2. Adverbiais

Causais

Proporcionais

Temporais

Comparativas

Consecutivas

Concessivas

Conformativas

Condicionais

Assinale a alternativa em que a expressão destacada tem função de conjunção
integrante.

A) “[...] poucas pessoas buscam tratamento para aliviar os sintomas antes que
cheguem ao limite [...]”

B) “[...] a ansiedade, assim como a depressão, são os males que mais afetam as
pessoas. [...]”

07. INSTITUTO AOCP - Câmara de Rio Branco - AC - Procurador
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C) “[...] Desde que foi categorizada como uma patologia e inserida na terceira
edição do DSM [...]”

D) “[...] um sentimento vago e desagradável de medo e tensão que surge com a
antecipação de perigo [...]”

E) “[...] a pessoa passa a sentir falta de ar, taquicardia e chega até a sentir que vai
morrer. [...]”

07. INSTITUTO AOCP - Câmara de Rio Branco - AC - Procurador

C) “[...] Desde que foi categorizada como uma patologia e inserida na terceira
edição do DSM [...]”

D) “[...] um sentimento vago e desagradável de medo e tensão que surge com a
antecipação de perigo [...]”

E) “[...] a pessoa passa a sentir falta de ar, taquicardia e chega até a sentir que vai
morrer. [...]”

07. INSTITUTO AOCP - Câmara de Rio Branco - AC - Procurador
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Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas
respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por
isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a
psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar
perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

08. INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Biomédico

I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão
correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela
conjunção, igualmente aditiva, “e”.

II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução
também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e
não de adição.

III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída,
nesse caso, por “embora”.

08. INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Biomédico
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A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

08. INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Biomédico

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

08. INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Biomédico
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As palavras destacadas no trecho “E engana-se quem acha que o dialeto de todas
as crianças é igual e que, se você entende o que seu sobrinho ou priminho fala, vai
entender todas as crianças.”, poderiam ser substituídas, mantendo o mesmo
sentido, respectivamente, por

A) além disso, porque.
B) porém, visto que.
C) assim, embora.
D) embora, caso.
E) além disso, desde que.

09. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Administrativo

As palavras destacadas no trecho “E engana-se quem acha que o dialeto de todas
as crianças é igual e que, se você entende o que seu sobrinho ou priminho fala, vai
entender todas as crianças.”, poderiam ser substituídas, mantendo o mesmo
sentido, respectivamente, por

A) além disso, porque.
B) porém, visto que.
C) assim, embora.
D) embora, caso.
E) além disso, desde que.

09. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Administrativo
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TEXTO 1

Enem 2018: número de redações nota mil volta a crescer, e cai o número de
notas zero

Foram 4,1 milhões de redações corrigidas, e somente 55 receberam pontuação
máxima; outros 112.559 candidatos tiveram a dissertação zerada.

Adaptado de:<https://g1.globo.com/educacao/enem/noticia/2019/01/18/enem-2018-numero-de-redacoes-nota-mil-volta-a-crescer-e-
cai-o-numero-de-notas-zero.ghtml>. Acesso em: 22 jan. 2019.

10. INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - Administrador de Edifícios

Avaliando o texto 1, composto de título e de subtítulo de uma notícia online, é
correto afirmar que as duas ocorrências da conjunção “e” podem ser
respectivamente substituídas, sem prejuízo de sentido, por:

A) mas, embora.

B) embora, destarte.

C) destarte, portanto.

D) portanto, além disso.

E) além disso, mas.

10. INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - Administrador de Edifícios
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Avaliando o texto 1, composto de título e de subtítulo de uma notícia online, é
correto afirmar que as duas ocorrências da conjunção “e” podem ser
respectivamente substituídas, sem prejuízo de sentido, por:

A) mas, embora.

B) embora, destarte.

C) destarte, portanto.

D) portanto, além disso.

E) além disso, mas.

10. INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - Administrador de Edifícios

#ANOTAAÍ
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Em “Como ele podia ver o quanto inquietas eram suas filhas, decidiu enviá-las em
um feriado para viver com um velho sábio que vivia no topo de uma montanha e
aprender com ele.”, o termo grifado inicia uma oração que indica

A) a causa para um fato.

B) uma condição para que algo aconteça.

C) a conclusão de um fato.

D) o tempo em que a situação aconteceu.

E) uma comparação entre fatos.

11. INSTITUTO AOCP - 2018 - ADAF - AM - Agente de Fiscalização Agropecuária
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Em “Como ele podia ver o quanto inquietas eram suas filhas, decidiu enviá-las em
um feriado para viver com um velho sábio que vivia no topo de uma montanha e
aprender com ele.”, o termo grifado inicia uma oração que indica

A) a causa para um fato.

B) uma condição para que algo aconteça.

C) a conclusão de um fato.

D) o tempo em que a situação aconteceu.

E) uma comparação entre fatos.

11. INSTITUTO AOCP - 2018 - ADAF - AM - Agente de Fiscalização Agropecuária
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4. Relações de coordenação e 
subordinação entre termos da 
oração
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ANÁLISE SINTÁTICA

ANÁLISE 
SINTÁTICA

Complement
o nominal

Adjunto 
adnominal

O código de trânsito é simples.

Esse ano haverá treinamento de 
professores.

Estava consciente da situação.

Está longe de casa.

A construção do arquiteto foi 
elogiada.

A construção da casa foi elogiada.
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Em “A sauna é favorável à atividade física...”, a expressão destacada exerce função
de

A) objeto indireto.

B) complemento nominal.

C) objeto direto.

D) adjunto adnominal.

E) adjunto adverbial.

12. INSTITUTO AOCP - EBSERH - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Em “A sauna é favorável à atividade física...”, a expressão destacada exerce função
de

A) objeto indireto.

B) complemento nominal.

C) objeto direto.

D) adjunto adnominal.

E) adjunto adverbial.

12. INSTITUTO AOCP - EBSERH - Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Em relação às funções sintáticas, há duas que se referem a nomes: o
complemento nominal e o adjunto adnominal. Considerando o exposto e seu
conhecimento sobre o assunto, assinale a alternativa cuja classificação sintática
(dentro dos parênteses) para o termo destacado está INADEQUADA.

A) “Com a inserção da tecnologia no dia a dia das pessoas, (...)” (complemento
nominal).

B) “(...) um indivíduo com um perfil em uma plataforma social ser propagador de
informações (...)” (adjunto adnominal).

13. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Cariacica - ES - Contador

C“Este cenário de disseminação de ideias (...)”. (complemento nominal).

D“(...) criticavam o técnico do seu time (...)” (adjunto adnominal).

13. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Cariacica - ES - Contador
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Em relação às funções sintáticas, há duas que se referem a nomes: o
complemento nominal e o adjunto adnominal. Considerando o exposto e seu
conhecimento sobre o assunto, assinale a alternativa cuja classificação sintática
(dentro dos parênteses) para o termo destacado está INADEQUADA.

A) “Com a inserção da tecnologia no dia a dia das pessoas, (...)” (complemento
nominal).

B) “(...) um indivíduo com um perfil em uma plataforma social ser propagador de
informações (...)” (adjunto adnominal).

13. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Cariacica - ES - Contador

#ANOTAAÍ
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5. Concordância verbal
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CONCORDÂNCIA
VERBAL

Há pessoas boas no mundo.

Pode haver pessoas boas no mundo.

Leram-se as obras da literatura brasileira.

A maioria das crianças usarão óculos.  

Assinale a alternativa em que a substituição do verbo em destaque em “Existem
múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.” respeite as normas de
concordância.

A) Faz múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.
B) Há múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.
C) A múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.
D) Hão múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.
E) Existe múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.

14. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social
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Assinale a alternativa em que a substituição do verbo em destaque em “Existem
múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.” respeite as normas de
concordância.

A) Faz múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.
B) Há múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.
C) A múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.
D) Hão múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.
E) Existe múltiplas explicações para os benefícios da gratidão.

14. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social

#ANOTAAÍ
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Assinale a alternativa que analisa corretamente o uso do verbo em destaque na
frase “Deste modo, as pessoas adentram no universo da informática, em cujo
seguimento, de forma instigadora, vende-se a ideia de facilitação, de
encurtamento de distâncias, e de inclusão social […]”.

A) O verbo deveria estar no plural para concordar com o sujeito composto “de
facilitação, de encurtamento de distâncias, e de inclusão social”.

B) O verbo está no singular para concordar com o núcleo do sujeito no singular
“ideia”.

15. INSTITUTO AOCP - 2019 - IBGE - Analista Censitário -Letras
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C) O verbo está no singular para concordar com o sujeito “universo da
informática”.

D) O verbo está no singular para indicar a ocorrência de sujeito indeterminado.

E) O verbo está no singular para concordar com o núcleo do sujeito no singular
“seguimento”

15. INSTITUTO AOCP - 2019 - IBGE - Analista Censitário -Letras

Assinale a alternativa que analisa corretamente o uso do verbo em destaque na
frase “Deste modo, as pessoas adentram no universo da informática, em cujo
seguimento, de forma instigadora, vende-se a ideia de facilitação, de
encurtamento de distâncias, e de inclusão social […]”.

A) O verbo deveria estar no plural para concordar com o sujeito composto “de
facilitação, de encurtamento de distâncias, e de inclusão social”.

B) O verbo está no singular para concordar com o núcleo do sujeito no singular
“ideia”.

15. INSTITUTO AOCP - 2019 - IBGE - Analista Censitário -Letras
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Em “A maioria dos outros experimentou o primeiro cigarro antes dos 26", o verbo
em destaque

A) deveria estar no plural para concordar com o sujeito “outros".

B) está no plural por concordar com “outros".

C) deveria estar no singular para concordar com “maioria", mas não está.

D) está no singular por concordar com “maioria".

E) está conjugado no tempo presente do indicativo.

16. INSTITUTO AOCP - UFPEL - Advogado 

Em “A maioria dos outros experimentou o primeiro cigarro antes dos 26", o verbo
em destaque

A) deveria estar no plural para concordar com o sujeito “outros".

B) está no plural por concordar com “outros".

C) deveria estar no singular para concordar com “maioria", mas não está.

D) está no singular por concordar com “maioria".

E) está conjugado no tempo presente do indicativo.

16. INSTITUTO AOCP - UFPEL - Advogado 
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6. Emprego do sinal 
indicativo de crase

CRASE

Fenômeno fonético

Locuções femininas

Agradeceu à amiga.

Chego à noite.

À medida que a vida passa, ficamos 
mais maduros.

Vive às custas dos amigos.

Crase facultativa Referi-me a/à minha amiga.
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Considerando o Texto 1, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a
seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) O acento grave indicativo de crase está corretamente empregado no trecho
“[...] os países se comprometeram, em 1987, à proteção da camada de ozônio”. A
crase é obrigatória nesses casos em que o termo regente exige preposição “a”
posposta, e o termo regido admite o artigo feminino anteposto.

( ) Em “[...] os países se comprometeram, em 1987, à proteção da camada de
ozônio”, o acento grave indicativo de crase foi incorretamente empregado, porque
não ocorre crase diante de verbo.

17. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Betim - MG - Analista Jurídico 

( ) Em “[...] a partir da interrupção no uso de substâncias [...]”, não houve a
necessidade de empregar o acento grave indicativo de crase, pois esse uso é
facultativo em locuções conjuntivas como “a partir da”.

A) F – V – F.
B) F – F – V.
C) V – F – V.
D) V – F – F.
E) F – V – V.

17. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Betim - MG - Analista Jurídico 
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( ) Em “[...] a partir da interrupção no uso de substâncias [...]”, não houve a
necessidade de empregar o acento grave indicativo de crase, pois esse uso é
facultativo em locuções conjuntivas como “a partir da”.

A) F – V – F.
B) F – F – V.
C) V – F – V.
D) V – F – F.
E) F – V – V.

17. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Betim - MG - Analista Jurídico 
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Assinale a alternativa cujo uso do acento indicativo de crase seja facultativo.

A) “(...) ligada à velocidade, à digitalização e, consequentemente, à exposição em
redes.”.

B) “(...) ligada à velocidade, à digitalização e, consequentemente, à exposição em
redes.”.

C) “(...) o espírito crítico necessário unido à sua responsabilidade (...)”.

D) “(...) damos nosso aval àquela informação.”.

18. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Cariacica - ES - Contador
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Assinale a alternativa cujo uso do acento indicativo de crase seja facultativo.

A) “(...) ligada à velocidade, à digitalização e, consequentemente, à exposição em
redes.”.

B) “(...) ligada à velocidade, à digitalização e, consequentemente, à exposição em
redes.”.

C) “(...) o espírito crítico necessário unido à sua responsabilidade (...)”.

D) “(...) damos nosso aval àquela informação.”.

18. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Cariacica - ES - Contador
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7. Emprego dos sinais de 
pontuação
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VÍRGULA

APOSTO Lia, minha amiga de infância, está 
estudando Português.

ENUMERAÇÕES
Ganhou de aniversário roupas, 
perfumes, brincos e chocolates.

VÍRGULA DESLOCAMENTO

Hoje pela manhã, encontrei 
meus amigos no parque.

Para que evitasse o atraso, 
saiu de casa bem cedo.

Chegamos, portanto, ao 
final da discussão.



02 /0 7 /2 0 2 1

79

VÍRGULA

ANTES DA CONJUNÇÃO E Os alunos entraram, e a 
professora iniciou a aula.

ORAÇÕES COORDENADAS

Estudou, mas não foi bem 
na prova.

Ela chegou em casa, deitou 
na cama e dormiu.

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de
pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”

B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.

C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou
depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado
afetivo não amadurece nunca.”.

19. INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Biomédico
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D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.

E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser
evitados ao máximo [...]”.

19. INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Biomédico

D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.

E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser
evitados ao máximo [...]”.

19. INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Biomédico
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Assinale a alternativa em que o uso da vírgula é facultativo e sua supressão não
configura desvio à oração.

A) “Segundo […] a Sociedade Norte-Americana de Psicologia, a resiliência é
definida como a capacidade psicológica de se adaptar às circunstâncias
estressantes [...].”.

B) “[...] pesquisas mais recentes indicam que a resiliência […] pode ser aprendida,
e a escola é um espaço privilegiado para isso.”

20. INSTITUTO AOCP - 2019 - SEECT-PB - Professor - Geografia

C) “Viktor Frankl, autor do livro Em busca de sentido, narra a sua experiência como
sobrevivente de um campo de concentração.”

D) “[…] a resiliência resulta de uma conjunção de fatores genéticos, pessoais e
ambientais.”

20. INSTITUTO AOCP - 2019 - SEECT-PB - Professor - Geografia
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Assinale a alternativa em que o uso da vírgula é facultativo e sua supressão não
configura desvio à oração.

A) “Segundo […] a Sociedade Norte-Americana de Psicologia, a resiliência é
definida como a capacidade psicológica de se adaptar às circunstâncias
estressantes [...].”.

B) “[...] pesquisas mais recentes indicam que a resiliência […] pode ser aprendida,
e a escola é um espaço privilegiado para isso.”

20. INSTITUTO AOCP - 2019 - SEECT-PB - Professor - Geografia

#ANOTAAÍ
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9. Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais
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A gratidão tem o poder de salvar vidas (ou por que você deveria escrever aquela nota
de agradecimento)

Richard Gunderman. Tradução: Camilo Rocha

A gratidão pode ser mais benéfica do que costumamos supor. Um estudo recente
pediu que pessoas escrevessem uma nota de agradecimento para alguém e depois
estimassem o quão surpreso e feliz o recebedor ficaria. Invariavelmente, o impacto foi
subestimado. Outro estudo avaliou os benefícios para a saúde de se escrever bilhetes
de obrigado. Os pesquisadores descobriram que escrever apenas três notas de obrigado
ao longo de três semanas melhorava a satisfação com a vida, aumentava sentimentos
de felicidade e reduziria sintomas de depressão.

21. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 

Existem múltiplas explicações para os benefícios da gratidão. Uma é o fato de que
expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos, promovendo,
assim, um ciclo virtuoso de bondade em relacionamentos. Da mesma maneira, pessoas
agradecidas talvez fiquem mais propensas a retribuir com seus próprios atos de
bondade. Falando de modo mais amplo, uma comunidade em que as pessoas se sentem
agradecidas umas com as outras tem mais chance de ser um lugar agradável para se
viver do que uma caracterizada por suspeição e ressentimento mútuos.

21. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 
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Os efeitos benéficos da gratidão podem ir ainda mais longe. Por exemplo, quando
muitas pessoas se sentem bem sobre o que outra pessoa fez por elas, elas sentem um
senso de elevação, com um consequente reforço da sua consideração pela humanidade.
Alguns se inspiram a tentar se tornar também pessoas melhores, fazendo mais para
ajudar a trazer o melhor nos outros e trazendo mais bondade para o mundo à sua volta.

21. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 

É claro, atos de bondade também podem fomentar desconforto. Por exemplo, se
pessoas sentem que não são merecedoras de bondade ou suspeitam que há algum
motivo por trás da bondade, os benefícios da gratidão não se realizarão. Do mesmo
modo, receber bondade pode fazer surgir um senso de dívida, deixando nos
beneficiários uma sensação de que precisam pagar de volta a bondade recebida. A
gratidão pode florescer apenas se as pessoas têm confiança o suficiente em si mesmas e
nos outros para permitir que isso aconteça.

21. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 
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Outro obstáculo para a gratidão é frequentemente chamado de senso de
merecimento. Em vez de sentir um benefício como uma virada boa, as pessoas às vezes
o veem como um mero pagamento do que lhes é devido, pelo qual ninguém merece
nenhum crédito moral. Ainda que seja importante ver que a justiça está sendo feita,
deixar de lado oportunidades por sentimentos genuínos e expressões de generosidade
também podem produzir uma comunidade mais impessoal e fragmentada.

21. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 

Quando Defoe retratou a personagem Robinson Crusoe fazendo da ação de graças
uma parte diária de sua vida na ilha, ele estava antecipando descobertas nas ciências
sociais e medicina que não apareceriam por centenas de anos. Ele também estava
refletindo a sabedoria de tradições religiosas e filosóficas que têm início há milhares de
anos. A gratidão é um dos estados mentais mais saudáveis e edificantes, e aqueles que
a adotam como hábito estão enriquecendo não apenas suas próprias vidas mas também
as vidas daqueles à sua volta.

Adaptado de: https://www.nexojornal.com.br/externo/2018/08/11/Agratid%C3%A3o-tem-o-poder-de-salvar-vidas-ou-por-quevoc%C3%AA-deveria-
escrever-aquela-nota-de-agradecimento Acesso em: 04 fev. 2020.

21. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 
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No texto de apoio, predomina o discurso

A) narrativo.

B) descritivo.

C) expositivo.

D) argumentativo.

E) injuntivo.

21. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 

No texto de apoio, predomina o discurso

A) narrativo.

B) descritivo.

C) expositivo.

D) argumentativo.

E) injuntivo.

21. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 
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TEXTO 2

Apenas 55 alunos tiraram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) de 2018, de acordo com anúncio feito nesta sexta-feira (18) pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e Pesquisas Anísio Teixeira
(Inep). No total, o Inep diz que corrigiu 4.122.423 provas de redação na aplicação
regular do Enem, que aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. Os dados, portanto,
não incluem as provas do Enem PPL, aplicado para pessoas privadas de liberdade.

22. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 

Além do leve aumento no número de notas mil, o Enem 2018 teve uma grande
queda no número de participantes tiveram a redação zerada. Segundo o Inep, "os
principais motivos para nota zero no Enem 2018 foram: redações em branco
(1,12%), fuga ao tema (0,77%) e cópia do texto motivador (0,36%)".

Adaptado de:<https://g1.globo.com/educacao/enem/noticia/2019/01/18/enem-2018-numero-de-redacoes-nota-mil-volta-a-crescer-e-
cai-o-numero-de-notas-zero.ghtml>. Acesso em: 22 jan. 2019.

22. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 
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É correto afirmar que a tipologia predominante do texto 2 é

A) argumentativa, pois o texto defende um ponto de vista.

B) expositiva, pois o texto congrega informações e fatos sobre o Enem 2018.

C) descritiva, pois o texto detalha e apresenta impressões pessoais sobre o Enem
2018.

22. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 

D) narrativa, pois o texto apresenta personagens, tempo e espaço bem definidos.

E) injuntiva, pois o texto apresenta dicas sobre o Enem 2018.

22. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 
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É correto afirmar que a tipologia predominante do texto 2 é

A) argumentativa, pois o texto defende um ponto de vista.

B) expositiva, pois o texto congrega informações e fatos sobre o Enem 2018.

C) descritiva, pois o texto detalha e apresenta impressões pessoais sobre o Enem
2018.

22. INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Assistente 
Social 

#ANOTAAÍ
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OBRIGADA
Prof. Adriana Figueiredo
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NOÇÕES DE ESTATÍSTICA

Prof. JHONI ZINI

MEDIDAS DE POSIÇÃO

MEDIDAS DE POSIÇÃO

MÉDIA

MODA

MEDIANA
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Instituto AOCP - (IBGE)/2019
Pés de 
alface

Frequência 
de vendas

0

1

2

3

4

9

10

8

2

1

Nesse caso, quais são o número médio, a mediana e a moda de pés de alface vendidos por dia?
A. 9;  1;  1,  respectivamente.

B. 4;  3;  1,  respectivamente.

C. 5;  3;  3,  respectivamente.

D. 6;  10;  10,  respectivamente.

E. 1,2;  1;  1,  respectivamente.

MEDIDAS DE DISPERSÃO

MEDIDAS DE DISPERSÃO

AMPLITUDE

DESVIO MÉDIO

DESVIO PADRÃO

VARIÂNCIA

COEFICIENTE DE VARIÃÇÃO
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MEDIDAS DE DISPERSÃO

2  4  6

ASSIMETRIA

SIMÉTRICA

MÉDIA = MODA = MEDIANA
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ASSIMETRIA

ASSIMETRIA POSITIVA (À DIREITA)

MODA < MEDIANA < MÉDIA

ASSIMETRIA

ASSIMETRIA NEGATIVA (À ESQUERDA)

MÉDIA < MEDIANA < MODA
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ASSIMETRIA

𝐴𝑃 =
𝑀É𝐷𝐼𝐴 − 𝑀𝑂𝐷𝐴

𝐷𝑃

𝐴𝑃 = 3.
𝑀É𝐷𝐼𝐴 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑁𝐴

𝐷𝑃
 

Instituto AOCP - Analista /2015
Dizemos que um histograma assume forma assimétrica positiva em
A. Moda = Mediana = Média
B. Média > Mediana > Variância
C. Moda < Desvio < Mediana
D. Moda > Mediana > Média
E. Moda < Mediana < Média
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Instituto AOCP - (ADAF)/2018
Uma pesquisa para estudar os salários semanais foi realizada. Uma amostra de 100
observações resultou em: salário médio R$ 430,00; mediana R$ 435,00 e desvio-padrão
R$ 25,45. Para análise, o coeficiente de assimetria de Pearson foi calculado. Assinale a
alternativa correta.
A. Assimetria=0 e a distribuição dos salários é simétrica.
B. Assimetria ≅−0,5894 e a distribuição dos salários é simétrica.
C. Assimetria ≅0,5894 e a distribuição dos salários é assimétrica.
D. Assimetria ≅−0,5894 e a distribuição dos salários é assimétrica negativa.
E. Assimetria ≅0,5894 e a distribuição dos salários é assimétrica positiva.

BOXPLOT



02 /0 7 /2 0 2 1

10 0

BOXPLOT

1.º quartil 4

2.º quartil 5

3.º quartil 6

BOXPLOT

1.º quartil 4

2.º quartil 5

3.º quartil 6
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Instituto AOCP - (IBGE)/2019
Para um conjunto de dados, uma medida de dispersão alternativa ao desvio-padrão 
é o intervalo interquartil, ou amplitude interquartílica, definida por:  dq = q3 – q1  
em que  q1  e  q3  denotam o primeiro e o terceiro quartil, respectivamente. Um 
possível outilier será qualquer ponto do conjunto localizado
A. abaixo de  q1 − q3  e acima de  q3 − q1
B. abaixo de  q1 − 1,5 × dq e acima de  q3 + 1,5 × dq
C. abaixo de  q1 − 1,5 × Md e acima de  q3 + 1,5 × Md
D. abaixo de  q1 − 1,5 × Md e acima de  q 3 − 1,5 × Md
E. abaixo de  q1 − 1,5 × Mo e acima de  q3 + 1,5 × Mo

CURTOSE

0,263

𝑘 =
𝑄 − 𝑄

2. (𝑃 − 𝑃 )
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Instituto AOCP - (ADAF)/2018
Uma distribuição apresentou as seguintes medidas:

Q1=24,4 cm Q3=41,2 cm

P10=20,2 cm P90=49,5 cm 

Com tais medidas, a curtose é r1= 0,286689 e a curva é

PROBABILIDADE DE EVENTOS INDEPENDENTES

𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝑃 𝐴 . 𝑃 𝐵

𝑃 𝐴/𝐵 = 𝑃(𝐴)

𝑃 𝐵/𝐴 = 𝑃(𝐵)
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PROBABILIDADE DE EVENTOS INDEPENDENTES

Dois eventos independentes A e B são tais P[A] = 0,4 e P[B] = 0,2. A probabilidade de que 
ao menos um dos dois eventos ocorra é igual a

A. 0,46.

B. 0,48.

C. 0,50.

D. 0,52.

E. 0,54.

Instituto AOCP – Professor / 2020

Em uma grande avenida, há 3 semáforos. O primeiro semáforo fica aberto durante 15
segundos por minuto, o segundo fica aberto durante 30 segundos por minuto e o terceiro
fica aberto durante 45 segundos por minuto. Sabe-se que, se um desses semáforos
estiver aberto ou fechado, em nada irá influenciar nos demais. Dessa forma, a
probabilidade do primeiro semáforo estar aberto e os demais estarem fechados será
igual a
A. 3/64.
B. 1/32.
C. 5/16.
D. 1/8.
E. 9/32
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PROBABILIDADE CONDICIONAL

𝑃 𝐴/𝐵 =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)

PROBABILIDADE CONDICIONAL

Quando Maria vai visitar sua família, a probabilidade de Maria encontrar sua filha Kátia é 0,25; a
probabilidade de Maria encontrar seu primo Josino é igual a 0,30; a probabilidade de Maria
encontrar ambos ─ Kátia e Josino ─ é igual a 0,05. Sabendo-se que, ao visitar sua família, Maria
encontrou Kátia, então a probabilidade de ela ter encontrado Josino é igual a:

A. 0,30

B. 0,20

C. 0,075

D. 0,1667

E. 0,05
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PROBABILIDADE CONDICIONAL
A tabela de contingência a seguir descreve 700 clientes de uma lan house, de acordo com o sexo e a idade.
Suponha que uma pessoa foi selecionada aleatoriamente entre os 700 clientes da lan hause. Qual a é
probabilidade de que essa pessoa tenha menos de 20 anos sabendo que é do sexo Masculino?

Idade
Sexo

Total
Masculino Feminino

Abaixo de 20 
anos 210 394 680

20 anos e 
mais 90 6 20

Total 300 400 700

A. 0,985.

B. 0,700.

C. 0,047.

D. 0,979.

E. 0,417.

Direito Penal
Prof. Renan Araujo
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(AOCP/2020/PREF. BETIM/
ANALISTA JURÍDICO)
A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se
aos fatos anteriores, salvo se decididos por sentença condenatória
transitada em julgado.

(AOCP/2019/PCES)
De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta.
A) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar
crime, cessando em virtude dela a execução, mas não os efeitos penais da
sentença condenatória.
B) A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos
fatos anteriores, exceto se decididos por sentença condenatória transitada
em julgado.
(...)
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(AOCP/2019/PCES)
(...)
C) Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as
embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações
brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente,
no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.
D) Considera-se praticado o crime no momento em que o agente atinge o
resultado pretendido.
E) Em nenhuma situação, a lei brasileira pode ser aplicada aos crimes praticados a
bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada.

(AOCP/2019/PCES)
Segundo o art. 6º do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar
em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde
se produziu ou deveria se produzir o resultado. Existem várias teorias
acerca do lugar do crime. Qual é a Teoria adotada pelo Código Penal
vigente?
A) Teoria da Atividade.
B) Teoria do Resultado.
C) Teoria da Ubiquidade.
D) Teoria do Assentimento.
E) Teoria da Relatividade.
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(AOCP/2019/PCES/INVESTIGADOR)
O agente que pratica o fato para salvar de perigo atual, que não
provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável
exigir-se, age amparado por qual causa excludente de ilicitude?
A) Legítima defesa.
B) Estado de necessidade.
C) Estrito cumprimento de dever legal.
D) Exercício regular de direito.
E) Consentimento do ofendido.

(AOCP/2019/PCES/ESCRIVÃO)
Classifica-se como crime tentado quando, iniciada a execução, não
se consuma
A) por circunstâncias alheias à vontade do agente.
B) por inabilidade do agente.
C) por desistência do agente.
D) pela deterioração do objeto.
E) em razão da atipicidade da conduta.
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(AOCP/2019/PCES/ESCRIVÃO)
No Direito Penal brasileiro, o chamado estado de necessidade é
A) causa de agravamento da pena.
B) causa de exclusão de ilicitude.
C) quando o agente pratica o delito para satisfazer uma necessidade
pessoal.
D) causa de perdão judicial.
E) quando o agente atua em legítima defesa.

(AOCP/2019/PCES/ESCRIVÃO)
Considera-se crime culposo quando
A) o agente atinge o resultado delitivo requerido.
B) o agente impede que resultado delitivo se conclua.
C) o agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de se
realizar.
D) o agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou
negligência.
E) o delito se agrava por resultado diverso do pretendido.
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(AOCP/2019/PCES/ASSISTENTE)
João subtrai para si um pacote de bolachas no valor de R$ 10,00 de um grande
supermercado e o fato se encaixa formalmente no art. 155 do Código Penal. Em
virtude da inexpressividade da lesão causada ao patrimônio da vítima e pelo
desvalor da conduta, incide o princípio da insignificância que tem sido aceito pela
doutrina e por algumas decisões judiciais como excludente de
A) punibilidade.
B) tipicidade material.
C) culpabilidade.
D) ilicitude formal.
E) executividade.

(AOCP/2019/PCES/ASSISTENTE)
Uma conduta ilícita é contrária ao direito. Porém pode haver conduta típica
que não seja ilícita, aparecendo as chamadas excludentes de ilicitude. Sobre
esse assunto, assinale a alternativa correta.
A) Somente não será considerado crime quando o agente pratica o fato em
estado de necessidade e legítima defesa.
B) As excludentes de ilicitude são apenas as definidas em Lei, especificamente
determinadas pelo Código Penal, chamadas de excludentes de ilicitude legais.
(...)
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(AOCP/2019/PCES/ASSISTENTE)
(...)
C) No estado de necessidade, aplica-se a excludente ainda que o sujeito não
tenha conhecimento de que age para salvar um bem jurídico próprio ou
alheio.
D) Pode agir em estado de necessidade aquele que possui o dever legal de
enfrentar o perigo.
E) São requisitos legais do estado de necessidade: perigo atual; ameaça a
direito próprio ou alheio; situação não causada voluntariamente pelo
sujeito; inexistência de dever legal de enfrentar o perigo.

(AOCP – 2018 – PM-TO – SOLDADO)
Sobre as disposições contidas no Código Penal acerca do crime, assinale a
alternativa correta.
a) O agente que aponta simulacro de arma de fogo para a vítima, acreditando
tratar-se de arma de fogo real, e pressiona o gatilho, responde por tentativa
de homicídio para o qual será aplicada a pena correspondente ao crime
consumado, diminuída de dois a três quintos.
b) Durante um naufrágio, duas pessoas acreditam haver apenas uma boia
salva vidas e, disputando-a, uma mata a outra. Em seguida, o agente percebe
que havia outra boia disponível. Nesse caso, verifica-se a ocorrência do estado
de necessidade real, o qual exclui a ilicitude da conduta.(...)
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(AOCP – 2018 – PM-TO – SOLDADO)
(...) c) O Policial Civil que, ao efetuar uma prisão determinada por ordem
judicial, é obrigado a fazer uso da força, provocando ofensas à integridade
física do preso, não responde pelo crime de lesão corporal, dado que praticou
a conduta em estrito cumprimento de dever legal, o que exclui a culpabilidade
do agente.
d) Um Policial Civil que algema um cidadão honesto, sósia de um fugitivo age
com erro de tipo permissivo ou descriminante putativa e, por isso, é isento de
pena.
e) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou
impede que o resultado se produza, responde pelos atos já praticados com
pena reduzida de um a dois terços.

(AOCP – 2012 – TCE-PA – ASSESSOR TÉ)
De acordo com o Código Penal, o agente que, voluntariamente, desiste de
prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza,
a) terá sua pena reduzida de um a dois terços.
b) só responde pelos atos já praticados.
c) terá sua pena reduzida à metade.
d) fica excluída sua culpabilidade.
e) fica isento de qualquer penalidade.
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(AOCP/2015/PREF. JABOATÃO DOS GUARARAPES-
PE/ADVOGADO)
Mesmo quando há tentativa do crime, e houve ineficácia absoluta
do meio ou absoluta impropriedade do objeto, e for impossível se
consumar o crime, há a punição do agente pela tentativa.

(AOCP – 2014 – MPE-BA – ANALISTA)
De acordo com o Código Penal, pune-se a tentativa com a pena 
correspondente ao crime consumado, diminuída
A) de um a dois terços.
B) de um a três quintos.
C) da metade.
D) de um a dois quintos.
E) de um sexto.
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(AOCP/2019/PCES)
Considerando as disposições do Código Penal em relação ao concurso de pessoas, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade.
B) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um
terço.
C) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a
pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o
resultado mais grave.
D) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que
elementares do crime.
E) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em
contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

(AOCP/2019/PCES)
Assinale, dentre as alternativas a seguir, a única que NÃO majora de
1/3 até a metade a pena para o autor do delito de feminicídio.
A) Praticar o crime nos 5 meses posteriores ao parto.
B) Praticar o crime contra pessoa menor de 14 anos.
C) Praticar o crime contra pessoa com deficiência.
D) Praticar o crime na presença física ou virtual de descendente ou
de ascendente da vítima.
E) Praticar o crime contra pessoa maior de 60 anos.
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(AOCP/2019/PCES)
Considerando as seguintes alternativas, assinale a correta.
A) Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, é correto afirmar que a pena é
aumentada quando o sequestro supera, no mínimo, 48 horas.
B) O emprego de arma não aumenta a pena no delito de extorsão.
C) O crime de furto ocorre quando o agente subtrai, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel, equiparando-se à coisa móvel, à energia elétrica ou a qualquer outra
que tenha valor econômico.
D) A coisa abandonada pode ser objeto material do crime de furto.
E) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, considera-se consumado o roubo
apenas se o bem, objeto do delito, sai da esfera de vigilância da vítima.

(AOCP/2019/PCES)
Em relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta.
A) É isento de pena o agente que pratica o crime de roubo contra seu cônjuge, na
constância da sociedade conjugal.
B) É isento de pena o agente que pratica o crime de furto em prejuízo de seu cônjuge,
que possui 50 anos de idade, na constância da sociedade conjugal.
C) A pena do delito de receptação é reduzida de um a dois terços se o crime for
praticado contra descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo.
D) A pena do delito de furto é aumentada de um terço se o crime for praticado em
prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal.
E) É isento de pena quem pratica o crime de extorsão em prejuízo do cônjuge
judicialmente separado.
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(AOCP/2019/PCES)
Em relação ao crime de furto, é correto afirmar que
A) a pena é aumentada de um terço se a subtração for de semovente domesticável de
produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.
B) se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode isentar o
agente de pena.
C) não se equipara à coisa móvel a energia elétrica.
D) o furto é qualificado se o crime for cometido com destruição ou rompimento de
obstáculo à subtração da coisa.
E) a pena é aumentada de três quintos se a subtração for de veículo automotor que
venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

(AOCP/2019/PCES/PERITO)
Em relação aos crimes contra a Administração Pública, é correto afirmar que
A) não se equipara a funcionário público, para os efeitos penais, quem exerce
emprego em entidade paraestatal.
B) o funcionário público que deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, para
satisfazer sentimento pessoal, pratica o crime de condescendência criminosa.
C) no crime de corrupção passiva, a pena é aumentada de um terço, se, em
consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de
praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. (...)
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(AOCP/2019/PCES/PERITO)
(...)
D) pratica o delito de prevaricação o funcionário público que deixar, por
indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato
ao conhecimento da autoridade competente.
E) não constitui crime contra a Administração Pública abandonar cargo
público, fora dos casos permitidos em lei.

(AOCP/2019/PCES/INVESTIGADOR)
Um servidor público estadual apropriou-se de um computador, do qual
tinha a posse em razão de seu cargo, a fim de entregá-lo como presente
para sua esposa. Qual foi o delito praticado por esse servidor?
A) Furto.
B) Concussão.
C) Peculato.
D) Prevaricação.
E) Corrupção passiva.
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(AOCP/2019/PCES/ESCRIVÃO)
O funcionário público que retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal,
incorrerá no delito de
A) prevaricação.
B) condescendência criminosa.
C) concussão.
D) corrupção passiva.
E) corrupção ativa.

Conhecimentos do Estado do Pará
Prof. Sérgio Henrique
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A capital Belém, reúne em sua região metropolitana cerca de 2,4 milhões de 
habitantes.

Segunda região metropolitana mais populosa da região 

Ananindeua, Santarém, Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Bragança, 
Salinópolis, Altamira, Barcarena, Cametá, Dom Eliseu, Itaituba, Marituba, 
Marabá, Paragominas, Parauapebas e Tucuruí.

Maior população e PIB da Região Norte de 7 581.051 habitantes, e ao mesmo 
tempo a de maior PIB. 

Mesorregiões administrativas do estado do Pará
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Microrregiões administrativas

O Pará é dividido em vinte e duas microrregiões: 

Almeirim; Altamira; Arari; Belém; Bragantina; Cametá; Castanhal; Conceição do 
Araguaia; Furos de Breves; Guamá; Itaituba; Marabá; Óbidos; Paragominas; 
Parauapebas; Portel; Redenção; Salgado; Santarém; São Félix do Xingu; Tomé-
Açu, e; Tucuruí.

De acordoo como IBGE, o estado do Pará é oficialmente dividido e subdividido em

A) seis mesorregiões e vinte e duas microrregiões.
B) duas mesorregiões e vinte e quatro microrregiões.
C) cinco mesorregiões e trinta e duas microrregiões.
D) quatro mesorregiões e vinte e seis microrregiões.
E) oito mesorregiões e quatorze microrregiões.

AOCP PC-PA 2021



02 /0 7 /2 0 2 1

12 1

No cenário econômico nacional, o estado do Pará se apresenta com uma economia forte, 
diversificada e multissetorial, figurando, assim, nas primeiras posições de vários setores 
produtivos. Nos anos de 2019 e 2020, o grande destaque foi:

A) a descoberta de gás natural e petróleo em quantidade potencialmente promissora, embora 
com restrição à extração devido ao custo desse tipo de tecnologia.
B) o avanço das lavouras de soja, criando a chamada “nova fronteira verde”, cujo principal 
evento impulsionador é a migração dos produtores de Rondônia para o Pará.
C) a liderança na produção nacional de cacau, detendo pouco mais da metade do cacau 
produzido no Brasil, deixando a Bahia na vice-liderança desse segmento.
D) a liderança paraense no setor de tecnologia da informação, ramo de atividade que vem 
despontando com a produção e a exportação de produtos de tecnologia digital.
E) o crescimento exponencial da pesca comercial sob forte incentivo e investimento público-
privado, fomentando, dessa forma, os negócios com países europeus.

AOCP PC-PA 2021

Evolução do rebanho bovino
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A Lei Kandir e seus impactos na Economia
 É um incentivo fiscal de isenção do ICMS.
 Incentivou a expansão das atividades extrativas e agropecuárias.
 Foi criado um mecanismo de compensação para os estados, mas a

União não tem feito os repasses adequadamente, que
proporcionalmente são cada vez menores.

 O estado do Pará e seus municípios sofreram muitas perdas na
arrecadação, pois é um estado agroexportador. Carece de recursos
para investimentos sociais e na infraestrutura.

 Estimulou a commoditização da economia.

Soja –- 30% do total da área de lavouras.

Polos:
 Nordeste paraense, de maior expressão, liderado pelo município de 

Paragominas.
 Sul do Pará, tendo como principal município produtor, Santana do Araguaia.
 Oeste, capitaneado por Santarém.

Expansão da soja: campos naturais e áreas já alteradas (áreas de pastagem). 
Menor uso da área de floresta nativa.
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Rodovias

O mapa acima indica o traçado das ferrovias 
federais. Destacadamente as mais 
importantes são a rodovia Belém Brasília e a 
Transamazônica.
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Ferrovias

Aeroportos

PC-PA Revisãoo de Véspera
Prof. Sérgio Henrique
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Projeto Ferrovia Ferrogrão

Escoamento da Produção do MT e do PA.
Menor emissão de gases estufa e poluentes.
Fator inibidor do desmatamento.
Evita o efeito espinha de peixe.
Até o porto de Mirituba .
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 Projeto Caulim de Rio Capim/PA - depósito de caulim de uma área total de 
10.000 hectares.

 Projeto do Terminal pesqueiro de Belém/PA 40.000 m²- bairro do Tapanã, em
Belém - Baía de Guajará -120 Km do Oceano Atlântico.

Diversos portos de desembarque de pescados- pesca artesanal e indústria.

Obras civis interrompidas desde 2015, devido às restrições orçamentárias.

 Privatização da BR-163 e construção da BR 158.

 Leilão 5G e rádio comunicação digital – Segurança Pública.

Ampliação da Hidrovia do Tocantins

Atração de novos investimentos, tais como a instalação de novos
portos.

Potencial de dinamização da produção rural dos municípios que
margeiam o rio Tocantins.

Possibilitar a plena operação da eclusa da UHE Tucuruí, que hoje se
encontra subutilizada.

O projeto se refere às obras de dragagem e derrocamento do rio
Tocantins entre Marabá/PA e Baião/PA.
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 Ampliação da navegação até Vila do Conde
(Barcarena/PA).

 Formação de um corredor multimodal
conexão com as malhas ferroviárias e
rodoviárias brasileiras.

Trecho 1: entre os municípios de Marabá e Itupiranga (52km)

Trecho 2: entre Santa Terezinha do Tauiri e a Ilha do Bogéa
(35km)

Trecho 3: entre os municípios de Tucuruí e Baião (125km) –
Execução de obras de dragagem.

(Questão exclusiva - Modelo AOCP)
Assinale a alternativa correta acerca das unidades de conservação do Pará.

I- Reserva Biológica das nascentes da Serra do Cachimbo. É uma “caixa d’agua” no sul do
Pará, pois há muitas nascentes importantes, como a do rio Iriri. Está localizada no oeste
paraense e faz parte das sub-bacias do rio Xingu e Tapajós.

II- As Unidades de Conservação no sul do Pará sofrem os impactos das grandes obras de
construção civil e infraestrutura, como as usinas hidrelétricas, rodovias e ferrovias. A Flona
Jamanxim e a Rebio do Cachimbo são unidades de conservação afetadas na região de
Altamira e Novo Progresso, bem como ocorrem atividades de garimpo ilegal nas Terras
Indígenas Munduruku, em Novo Progresso e Itaituba.
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III- Oito unidades de conservação do Pará ficaram entre as 10 mais desmatadas da Amazônia,
no mês de setembro de 2020. Os dados são do Deter, sistema do INPE que faz o
monitoramento sobre as alterações na cobertura florestal. Dos 964,45 km² desmatados na
Amazônia Legal, quase a metade, mais de 44% (425,99 km²), pertence ao estado. Assinale a
alternativa correta sobre o tema.

Estão corretas as proposições:
a) Nenhuma.

b) II e III estão corretas.

c) I e II estão corretas.

d) I e III estão corretas.

e) Todas estão corretas.
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(Questão exclusiva - Modelo AOCP)
Das proposições abaixo assinale a correta:

a) Foram criadas várias unidades de conservação na bacia do Rio Tapajós, antes que surgisse a atividade
de garimpo ilegal, mas a medida foi ineficaz para conter o avanço da atividade.

b) A Serra do Cachimbo, apesar da existência de uma base militar do exército, tem seus ecossistemas
ameaçados pelo garimpo ilegal e seu território é um dos mais devastados no Pará, e a maior área afetada
pelas queimadas em 2020.

c) A atividade de garimpo é permitida nas unidades de conservação se constar no plano de manejo, pois
se respeitados critérios técnicos é uma atividade sustentável.

d) Toda a atividade de garimpo é proibida em qualquer área de unidades de conservação homologada,
devido ao alto impacto ambiental da atividade.

e) A atividade de garimpo é permitida nas unidades de conservação se constar no zoneamento, como é o
caso dos garimpos da Flona Itaituba e a APA Tapajós, partes de uma reserva garimpeira. A região mais
afetada pelo garimpo está ao longo do curso do rio Tapajós.
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As particularidades socioeconômicas das 
Regiões Integradas de Segurança Pública

Prof. Sérgio Henrique

(Questão Aplicada - Modelo AOCP)
Qual é o principal objetivo da criação das RISPs
A) Harmonizar as circunscrições, tornando-as conectadas pelo sistema
de comunicação interna de segurança pública, a fim de se promover a
integração das ações dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social.
B) Harmonizar as circunscrições, tornando-as coincidentes, a fim de se
promover a integração das ações dos órgãos do Sistema Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social – com foco total na execução de
operações de combate ao crime.
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C) Harmonizar as circunscrições, tornando-as conectadas pelo sistema
de comunicação interna de segurança pública, a fim de se promover a
maior eficácia das ações dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social.
D) Harmonizar as circunscrições, tornando-as coincidentes, a fim de se
promover a integração das ações dos órgãos do Sistema Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social – desde o planejamento até a
execução.
E) Harmonizar as circunscrições, tornando-as integradas, a fim de se
promover a conectividade das ações dos órgãos do Sistema Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social.
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Taxas de Homicídio em 1980 e 2017

PC-PA Revisãoo de Véspera
Prof. Sérgio Henrique

Fonte: Forumseguranca.org.br

PC-PA Revisãoo de Véspera
Prof. Sérgio Henrique
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Fonte: Forumseguranca.org.br

Pará: -25,1%

Roraima: -23,4%

Goiás: - 17%

Rio de Janeiro: -10,9%

Rio Grande do Sul: -7,2%

Distrito Federal: -2,1

PC-PA Revisãoo de Véspera
Prof. Sérgio Henrique

PC-PA Revisãoo de Véspera
Prof. Sérgio Henrique
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PC-PA Revisãoo de Véspera
Prof. Sérgio Henrique

1. Crime organizado.
2. Rota do tráfico internacional de drogas para a Europa.
3. Muitos municípios com grandes discrepâncias sociais e vários

aglomerados de pobreza.
4. Superlotação carcerária.
5. Altas taxas de urbanização, segregação socioespacial e pobreza.
6. Tensões ligadas à pressão econômica devido ao avanço da fronteira

agrícola.

Fatores agravantes da violência no Pará
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(Questão Aplicada - Modelo AOCP) Qual é o principal objetivo da
criação das RISPs
A) Harmonizar as circunscrições, tornando-as conectadas pelo sistema
de comunicação interna de segurança pública, a fim de se promover a
integração das ações dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social.
B) Harmonizar as circunscrições, tornando-as coincidentes, a fim de se
promover a integração das ações dos órgãos do Sistema Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social – com foco total na execução de
operações de combate ao crime.
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C) Harmonizar as circunscrições, tornando-as conectadas pelo sistema
de comunicação interna de segurança pública, a fim de se promover a
maior eficácia das ações dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social.
D) Harmonizar as circunscrições, tornando-as coincidentes, a fim de se
promover a integração das ações dos órgãos do Sistema Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social – desde o planejamento até a
execução.
E) Harmonizar as circunscrições, tornando-as integradas, a fim de se
promover a conectividade das ações dos órgãos do Sistema Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social.

@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

@profsergiohenrique
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Redação

Profa. Janaina Arruda

Segundo Wálter Maierovitch, a ideia da delação premiada tem origem no século XIX.
Houve a previsão de que o direito precisaria criar mecanismos como esse para alcançar o
bem comum, como o desmantelamento de organizações criminosas, reparação de danos
e crimes cometidos, entre outros fins. No entanto, somente em 1960, nos Estados
Unidos, é que foi surgir esse instrumento com o objetivo de combater a máfia italiana e
outros crimes. Assim, nota-se que as organizações criminosas estão presentes na história
da humanidade e o cometimento de crimes é uma constante nas sociedades. Assim,
defina o conceito legal de Organização criminosa; em relação à Lei 12850/13, quais os
benefícios que o instituto da delação premiada pode proporcionar ao delator e ainda, cite
,ao menos, 3 critérios usados pela justiça para conceder tais benefícios. De acordo com a
lei de Organização Criminosa, há possibilidade de o Juiz participar das negociações da
delação premiada? Discorra sobre as benesses que o instituto jurídico da colaboração
premiada proporciona à justiça e à sociedade.

Proposta de Redação
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É a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a pratica de infrações penais
cuja penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional.
Pode-se dizer, também, que a delação premiada é uma técnica de investigação
consistente na oferta de benefícios pelo Estado àquele que confessar e prestar
informações úteis ao esclarecimento do fato delituoso. É mais precisamente chamada
“colaboração premiada”.

Resposta 1

Os benefícios variam de perdão judicial, redução da pena em até 2/3 e substituição por
penas restritivas de direitos (art. 4º).
Exige-se que a colaboração seja voluntária e efetiva Lei12850/13(art. 4º). Esta é, aliás,
uma das características marcantes da colaboração premiada: o benefício depende
também da efetividade da colaboração, isto é, de resultado. O resultado pode ser a
identificação de cúmplices e dos crimes por eles praticados, a revelação da estrutura e
funcionamento da organização criminosa, a prevenção de novos crimes, a recuperação
dos lucros obtidos com a prática criminosa ou a localização de eventual vítima com sua
integridade física assegurada (art. 4º, I a V).Observa-se, ainda, que essa delação deve ser
espontânea sem qualquer tipo de coação.

Resposta 2
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O juiz não deve participar das negociações para formalização do acordo de colaboração.
Apenas o colaborador, seu advogado, o delegado de polícia e o representante do
Ministério Público participam (art. 4º, § 6º). Negociado o acordo, ele deve ser formalizado
contendo o relato do colaborador e eventuais resultados pretendidos, as condições da
proposta do Ministério Público e da autoridade policial, a declaração de aceitação do
colaborador e de seu defensor, as assinaturas de todos os participantes e a especificação
de medidas de proteção ao colaborador e sua família (art. 6º).

Resposta 3

Apesar de haver uma minoria contra esse instituto, o que se observa são vários benefícios
que ele proporciona tanto à sociedade como à justiça criminal, como: facilitar a
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações
penais praticadas; revelar a estrutura hierárquica e sua divisão de tarefas na organização
criminosa; possibilidade de recuperação total ou parcial do produto ou proveito das
infrações penais praticadas pela organização criminosa; possibilidade de localização de
eventual vítima com a sua identidade física preservada. Em resumo, benefícios se
resumem a facilitar o acesso a informações que, por outro método de investigação,
seriam muito mais dificilmente descobertos.

Resposta 4
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De acordo com a Lei 12.850/2013, organização criminosa é a associação de quatro
ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,
mesmo que informalmente. Ademais, tem o objetivo de obter vantagem de qualquer
natureza direta ou indiretamente, mediante a prática de infrações penais com penas
superiores a quatro anos ou de caráter transnacional.

Padrão 

Ainda, acerca da mesma lei, no que tange à delação premiada, o delator deve ser
contemplado com alguns benefícios. Dentre esses benefícios estão o perdão judicial, a
redução da pena e a substituição por penas restritivas de direitos. Vale ressaltar que os
benefícios estão atrelados aos resultados da delação, como a identificação de cúmplices e
dos crimes por eles praticados, a revelação do funcionamento da organização criminosa
ou a prevenção de novos crimes.

Padrão 
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Quanto à participação do juiz na negociação da delação premiada, essa não pode
ocorrer. Aqueles que podem participar são o colaborador, seu advogado, o delegado de
polícia e o representante do Ministério Público. São esses os sujeitos a participar da
negociação.

Padrão 

Em última instância, observam-se as benesses oriundas da colaboração premiada à
justiça e à sociedade. Nesse sentido, a delação facilita a identificação dos demais
coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais praticadas, além
de possibilitar a recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais
praticadas por essas mesmas organizações.

Padrão 
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Portanto, é percebida a importância da Lei 12.850/13 para a desarticulação do
crime organizado no país bem como sua relevância para a construção de uma sociedade
mais segura.

Padrão 

Direito Processual Penal
Profa. Priscila Silveira
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Aplicação da  Lei Processual e 
Disposições Preliminares

O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este 
Código, ressalvados:

os tratados, as convenções e regras de direito internacional;
as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros 

de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade 
(Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100);

os processos da competência da Justiça Militar;

Disposições preliminares

Art. 1º
Princípio da 

territorialidade absoluta 
(locus regit actum)
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Art. 2º

Princípio do efeito
imediato / da aplicação
imediata / sistema de
isolamento dos atos
processuais / tempus regit
actum

Art. 3º da LICPP: 
prazo já iniciadoExceções

 Normas Heterotópicas

 Normas mistas ou híbridas

Disposições preliminares

Inquérito Policial



02 /0 7 /2 0 2 1

14 6

Inquérito Policial

Conceito e 
Natureza 
Jurídica

É um procedimento administrativo e investigatório
que tem por escopo fornecer elementos para o
início da ação penal.

 Notitia criminis: Ela pode ser:
 de cognição imediata: pela autoridade policial

• de cognição mediata: por terceiros.

• de cognição coercitiva: flagrante delito.

 Denúncia anônima: diligências preliminares para verificar a verossimilhança 
das alegações, antes de proceder a instauração do inquérito.

 Providências: Artigos 6º, 7º ,13, 13A, e 13-B do CPP

Instauração do Inquérito Policial
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Inquérito Policial Formas de 
Início

Ação Penal 
Pública

Ação Penal 
Privada

De ofícioDe ofício Representação da
vítima/representant
e ou Requisição do
MJ.

Requerimento de 
quem tem a 
qualidade de 

intentá-la

Incondicionada Condicionada

Requisição do 
Juiz ou MP 

Requisição do 
Juiz ou MP 

Requerimento do 
ofendido

Requerimento do 
ofendido

Inquérito Policial
Características

Escrito Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

OficiosoIndisponível
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Inquérito Policial - Encerramento

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

SoltoSolto

10 dias10 dias

30 dias30 dias

Ação Penal



02 /0 7 /2 0 2 1

14 9

Ação Penal

PÚBLICA
MP-DENÚNCIA

ART.46 CPP

Incondicionada

CondicionadaCondicionada

Representação 
do ofendido

Representação 
do ofendido

Requisição do 
Ministro da 

Justiça

Requisição do 
Ministro da 

Justiça

PRIVADA
OFENDIDO-

QUEIXA
ART. 38 CPP

Retratação: 25 
CPP

ExclusivaExclusiva

Personalíssima*Personalíssima*

Subsidiária-
29 CPP

Subsidiária-
29 CPP

Prazo: 38 CPP

INSTITUTOS:
-Renúncia ao direito de queixa- 49 CPP
-Decadência- 38CPP
-Perdão do ofendido- art. 51 CPP

INSTITUTOS:
-Renúncia ao direito de queixa- 49 CPP
-Decadência- 38CPP
-Perdão do ofendido- art. 51 CPP

Prisão
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Espécies

Prisão

PenaPena

Decorrente de uma sentença
condenatória transitada em
julgado.

Cautelar / sem 
pena / 

processual

Cautelar / sem 
pena / 

processual

Ocorre antes do
trânsito em
julgado, na fase
investigativa ou
processual.

Espécies

FlagranteFlagrante

PreventivaPreventiva

TemporáriaTemporária

Prisão em flagrante - Modalidades

Art.302.
Considera-se
em flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração penal;I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

Próprio/real/perfeito

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado
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Procedimento doa Prisão em  flagrante

1º    Captura 2º Condução até a 
autoridade

3º  Lavratura do 
auto (art. 304, 

CPP)

4º

Recolhimento ao 
cárcere

Providências 
– Art. 306

Comunicação 
IMEDIATA

E24 horas

juiz competente, ao MP e à
família do preso ou à pessoa
por ele indicada.

 Encaminhar o APF ao juiz;
 Entregar nota de culpa ao

preso.

 Audiência de custódia:

Desdobramentos:

O juiz pode entender que é:

1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto.
(I) Se necessária, converte em preventiva (requisitos do art. 312, CPP);
(II) Desnecessária: liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310, III).
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Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Prazo: sem prazo 

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)

Pacote 
anticrime

Prisão Temporária 

Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação: requerimento do MP ou 
representação do delegado. 

Prazo: crime comum (5+5); hediondos e 
assemelhados (30+30) 

Requisitos: art. 1º da Lei

Infrações: art. 1º, III, da Lei
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Professora Priscila Silveira
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Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

LEI ANTIDROGAS
(LEI Nº 11.343/2006)

Prof. Marcos Girão
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1. No tocante à Lei de Tóxicos n° 11.343/06, para a lavratura do auto de prisão
em flagrante por tráfico de drogas previsto no art. 33 caput, é indispensável para
a materialidade do delito

a) que o sujeito esteja exercendo a venda da substância entorpecente proibida.

b) o exercício de qualquer ação prevista no art. 33 e o laudo de constatação
provisório.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  PC-ES / 2019

c) que ao agente possua quantidade superior a 10 gramas do entorpecente.

d) que a detenção ocorra em via pública.

e) que haja testemunha do exercício da venda de entorpecente.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  PC-ES / 2019
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2. Analise as assertivas a seguir, de acordo com o que estabelece a Lei n°
11.343/2006, e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Aquele que semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em
matéria-prima para a preparação de drogas incorre nas mesmas penas do
indivíduo que fabrica ou comercializa drogas.

II. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às mesmas penas do
indivíduo que fabrica ou comercializa drogas.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  SEJUS- CE / 2017

III. Conduzir embarcação ou aeronave, após o consumo de drogas, expondo a
dano potencial a incolumidade de outrem, constitui crime punível com pena de
detenção e aplicação de multa, sem prejuízo da aplicação de outras sanções.

a) Apenas I e III.

b) Apenas II.

c) Apenas I.

d) Apenas II e III.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  SEJUS- CE / 2017
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3. Referente à Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006), assinale a alternativa correta.

a) No que tange ao tratamento do usuário ou dependente de drogas, a internação involuntária
perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de cento e oitenta dias.

b) Todas as internações e altas de que trata essa Lei deverão ser informadas, em, no máximo, cinco
dias úteis, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, por meio de sistema informatizado único.

c) O Plano Individual de Atendimento – PIA – será elaborado no prazo de até quinze dias da data do
ingresso no atendimento.

d) O inquérito policial será concluído no prazo de dez dias, se o indiciado estiver preso, e de trinta
dias, quando solto.

INSTITUTO AOCP / AGEPEN-RR / 2020

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

e) A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante
será feita por incineração, no prazo máximo de trinta dias contados da data da
apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

INSTITUTO AOCP / AGEPEN-RR / 2020

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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ESTATUTO DO DESARMAMENTO
(LEI Nº 10.826/2003)

Prof. Marcos Girão

4. Segundo o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), é proibido o
porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos
previstos em legislação própria e para

a) Analistas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

b) Deputados federais e Senadores da República.

c) Procuradores-Gerais dos Estados Federados.

d) Médicos legistas do Instituto Médico Legal.

e) Integrantes da Carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  TRT 1ºREGIÃO / 2018
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5. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o
território nacional e após prévia autorização do SINARM (Sistema Nacional de
Amas), é de competência de qual entidade?

a) Polícia Federal.

b) Polícia Rodoviária Federal.

c) Agência Brasileira de Inteligência.

d) Polícia Militar dos Estados-Federados.

e) Forças Armadas.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  TRT 1ºREGIÃO / 2018

6. Um Técnico Judiciário Especialidade Segurança do Tribunal Regional do
Trabalho está portando uma arma de fogo durante o seu serviço e reclama com
um amigo da periculosidade criminal de seu bairro, dizendo estar propenso a
manter-se com a arma mesmo após o cumprimento de sua escala, a fim de se
deslocar até a sua residência com segurança. Nessa situação, é correto afirmar
que

a) ele pode se manter com a arma, já que possui documento de porte funcional.

b) ele poderá se deslocar com a arma da instituição porque seu bairro é
perigoso.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  TRT 1ºREGIÃO / 2018
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c) ele deverá entregar a arma na seção responsável do Tribunal após o serviço, já
que não possui autorização expressa para carregá-la consigo para além das
atividades funcionais.

d) mesmo entregando a arma, ele poderá ficar com o porte funcional para poder
usar sua arma particular no deslocamento.

e) ele poderá deixar de dar saída formal de seu turno de serviço, justificando o
deslocamento à sua residência armado.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  TRT 1ºREGIÃO / 2018

7. De acordo com a Lei n° 10.826/03 (estatuto do desarmamento), o sujeito que
for preso em via pública portando arma de fogo, que não contém mecanismo de
acionamento, terá sua conduta considerada como atípica em razão do instituto

a) da legítima defesa.

b) do crime impossível.

c) do erro sobre elementos do tipo.

d) da discriminante putativa.

e) da relação de causalidade

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  TRT 1ºREGIÃO / 2018
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8. Segundo o que dispõe expressamente o Decreto Federal nº 5.123, de 1º de
julho de 2004, que regulamenta a Lei 10.826/2003, para adquirir arma de fogo
de uso permitido, o interessado deverá

a) comprovar efetiva necessidade.

b) apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência
certa, se for menor de 25 anos.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  TRT 1ºREGIÃO / 2018

c) comprovar, em seu pedido de aquisição do Certificado de Registro de Arma de
Fogo e periodicamente, a capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo.

d) comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em
laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro da Polícia Civil da unidade
da federação onde resida ou por esta credenciado.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  TRT 1ºREGIÃO / 2018
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ANTITORTURA
(LEI Nº 9.455/1997)

Prof. Marcos Girão

9. A respeito dos Crimes de Tortura, regulados pela Lei nº 9.455/1997, assinale a
alternativa correta.

a) A pena prevista para o crime de tortura consistente em submeter alguém, sob
sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou
medida de caráter preventivo, é de reclusão de dois a cinco anos.

b) A pena prevista para aquele que se omite em face de condutas que
caracterizam crimes de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, é
de um a três anos.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP / PC-ES / 2019
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c) O agente público que pratica uma das condutas que caracterizam crimes de
tortura terá a pena aumentada em dois terços.

d) O agente público condenado por crime de tortura perderá o cargo, função ou
emprego público e sofrerá interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da
pena aplicada.

e) O crime de tortura é insuscetível de fiança ou graça, mas é suscetível de
anistia.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP / PC-ES / 2019

10. Assinale a alternativa correta acerca do que trata a Lei 9.455/1997 em
relação aos crimes de tortura.

a) O tipo legal de tortura aplica-se somente às condutas que causam lesões
físicas, não enquadrando no tipo as moléstias mentais.

b) O crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia.

c) Se o crime de tortura for cometido por agente público, a pena será aplicada
pela metade, acarretando ainda a perda do cargo, função ou emprego público e
a interdição para seu exercício pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP / SEJUS-CE / 2017
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d) Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma
de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, constitui crime de
tortura.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP / SEJUS-CE / 2017

11. De acordo com a Lei nº 9.455/1997, se do crime de tortura resultar lesão
corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de

a) quatro a dez anos.

b) seis a doze anos.

c) um a quatro anos.

d) dois a oito anos.

e) seis a vinte anos.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018
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12. O respeito à integridade física do preso é uma preocupação de diversos documentos jurídicos nacionais
e internacionais, destacando, por exemplo, “As Regras Mínimas da ONU para o tratamento de pessoas
presas” e o “Programa Nacional de Direitos Humanos” (Decreto nº 7.037/09). Tendo por base esses
documentos jurídicos, o Código Penal e o disposto na Lei nº 9.455/97, imagine a seguinte situação
hipotética: Durante procedimento de rotina realizado em um dos presídios do Estado de Roraima, os
agentes penitenciários José e Paulo flagraram o detento João sendo agredido pelo seu companheiro de cela
de nome Afonso. Diante da situação, os agentes penitenciários foram em direção aos detentos e
conseguiram imobilizar Afonso, salvando João, que estava gravemente ferido e foi encaminhado para a ala
médica. Inconformados com a atitude de Afonso, a fim de castigá-lo, José e Paulo levaram o detento para
uma das salas do estabelecimento prisional. Em seguida, enquanto José vigiava o ambiente para evitar a
aproximação de outros servidores, Paulo agrediu Afonso com diversos socos e chutes, causando-lhe intenso
sofrimento físico. Quando se sentiram satisfeitos com o castigo pessoal aplicado, os agentes penitenciários
levaram Afonso para o setor hospitalar do estabelecimento prisional. Diante dessa situação hipotética, no
tocante à aplicação do direito penal, é correto afirmar que.

INSTITUTO AOCP / SEJUC RR / 2020

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

a) os agentes penitenciários José e Paulo não deverão responder penalmente
pelo castigo aplicado ao detento Afonso, pois agiram em legítima defesa de
terceiro.

b) o agente penitenciário Paulo deverá responder penalmente pelo crime de
tortura praticado contra o detento Afonso, enquanto o agente penitenciário José
responderá apenas por omissão de socorro.

c) os agentes penitenciários José e Paulo deverão responder penalmente pelo
crime de tortura praticado contra o detento Afonso.

d) os agentes penitenciários José e Paulo não deverão responder penalmente
por terem castigado o detento Afonso, pois a emoção exclui a imputabilidade
penal.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP / SEJUC RR / 2020
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e) os agentes penitenciários José e Paulo não deverão responder penalmente
pelas agressões praticadas contra o detento Afonso, pois agiram em estado de
necessidade de terceiro.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP / SEJUC RR / 2020

ABUSO DE AUTORIDADE
(LEI Nº 13.869/2019)

Prof. Marcos Girão
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13. O funcionário público que submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a
vexame ou a constrangimento não autorizado em lei responderá criminalmente
por

a) constrangimento ilegal.

b) exposição a perigo.

c) maus-tratos.

d) calúnia.

e) abuso de autoridade.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP /  PC-ES / 2019

LEI DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
(LEI N. 9.807/1999)

Prof. Marcos Girão
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14. Nos termos da Lei n. 9.807/1999, em caso de urgência e levando em
consideração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a
vítima ou testemunha poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia de
órgão policial, pelo órgão executor, no aguardo de decisão do conselho
deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e ao juiz competente
para a instrução do processo criminal.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

15. Em relação à Lei nº 9.807/99 (Programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas), assinale a alternativa correta.

a) Os condenados que estejam em cumprimento de pena e os indiciados ou
acusados sob prisão cautelar estão excluídos dos programas de proteção
previstos na Lei nº 9.807/99, ainda que caiba, em tais casos, a prestação de
medidas da preservação da integridade física desses indivíduos por parte dos
órgãos de segurança pública.

b) A admissão em programa de proteção, por interessar apenas ao cidadão,
prescinde de manifestação prévia do Ministério Público.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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c) A exclusão de indivíduo do programa de proteção prescinde de manifestação
prévia do Ministério Público.

d) Em casos envolvendo o réu colaborador, é incabível a extinção da
punibilidade pelo perdão judicial.

e) O juiz competente para a instrução do processo criminal não tem
legitimidade para solicitar o ingresso de indivíduo em programa de proteção.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

16. Quanto aos programas de proteção requeridos por vítimas ou por
testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça, em
razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal, pode-se
afirmar, que dentre outras medidas, se encontra:

a) segurança na residência, salvo o controle de telecomunicações;

b) ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência
individual ou familiar, mesmo que a pessoa protegida tenha possibilidade de
desenvolver trabalho regular;

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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c) escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de
trabalho ou para a prestação de depoimentos;

d) apoio e assistência psicológica e social, excluída a assistência médica;

e) suspensão indeterminada das atividades funcionais, sem prejuízo dos
respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público, excluído o
militar.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

17. Em razão de constar como testemunha em processo crime e estar sendo
coagida e exposta a grave ameaça, Cinira deseja a prestação do serviço de
proteção especial à testemunha. Em razão de tal fato, observe as assertivas
abaixo.

I-A suspensão das atividades funcionais sem prejuízo dos respectivos
vencimentos ou vantagens quando servidor público é uma das possíveis
medidas aplicáveis.

II- Pode o pedido ser encaminhado por entidades com atribuições de defesa dos
direitos humanos.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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III- As hipóteses de ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão serão
sempre decididas de ofício pelo presidente do conselho deliberativo.

IV- Pode o pedido ser encaminhado pelo interessado.

V- A proteção oferecida pelo programa terá a duração máxima de doze meses.

Assinale as afirmativas corretas.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

a) Apenas II e III.

b) Apenas II, III, IV e V.

c) Apenas I, II e IV.

d) Apenas II e V.

e) Apenas I e II

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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LAVAGEM DE DINHEIRO
(LEI Nº 9.613/1998)

Prof. Marcos Girão

18. Segundo a Lei nº 9.613/1998, havendo indícios do cometimento de infração
penal, poderão ser decretadas medidas assecuratórias de bens, direitos ou
valores do investigado ou acusado. Nesse sentido, a alienação antecipada para
preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a
requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada,
mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão
tramitação em separado em relação ao processo principal. Assinale a alternativa
correta acerca da referida alienação antecipada.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018
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a) O requerimento de alienação deverá conter a relação dos bens que se
pretende assegurar, com a descrição breve de cada um deles, resguardando-se
as informações sobre quem os detém e lacração do local onde se encontram.

b) O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos principais, e intimará o
Ministério Público e os advogados de defesa do investigado ou acusado.

c) Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo,
o juiz, por despacho, homologará o valor atribuído aos bens e determinará que
sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente presencial, por valor
não inferior a 60% (sessenta por cento) da avaliação.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018

d) Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo,
o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará que
sejam alienados, obrigatoriamente em pregão eletrônico, por valor não inferior a
70% (setenta por cento) da avaliação.

e) Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens
sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação,
ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018
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19. Segundo dispõe a Lei nº 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem de
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, o processo e julgamento dos
crimes nela previstos

a) obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes
punidos com reclusão, da competência do juiz singular.

b) dependem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, salvo
as praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes
previstos na Legislação específica a decisão sobre a unidade de processo e
julgamento.

c) são de Competência da Justiça Estadual.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018

d) independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes,
ainda que praticadas em outro país, cabendo nesse caso ao Plenário do Supremo
Tribunal Federal a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.

e) obedecem às disposições relativas ao procedimento especial dos crimes
hediondos, da competência do juiz singular.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018
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20. De acordo com o que dispõe a Lei nº 9.613/1998, a multa pecuniária
aplicável às pessoas referidas no seu art. 9º, bem como aos administradores das
pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e
11 da mesma Lei, não poderá ser superior

a) ao valor da operação.

b) ao lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da
operação.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018

c) ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

d) ao triplo do valor da operação.

e) a cinco vezes o valor do lucro real obtido ou que presumivelmente seria
obtido pela realização da operação.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018
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21. Tício ocultou a origem de valores provenientes, indiretamente, de infração penal. Nesse caso, de
acordo com a Lei nº 9.613/1998 e suas alterações, assinale a alternativa correta.

a) Em caso de condenação pela prática do crime de ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º da
Lei nº 9.613/1998), a pena de Tício será reduzida de um terço, se ele não tiver cometido o delito de
forma reiterada.

b) Em caso de condenação pela prática do crime de ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º da
Lei nº 9.613/1998), a pena de Tício será aumentada de um a dois terços, se ele tiver cometido o
delito de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

c) O processo e julgamento do crime praticado por Tício dependem do processo e julgamento da
infração penal antecedente.

d) Independente de qual for a infração penal antecedente, o processo e julgamento do crime
praticado por Tício será da competência da Justiça Federal.

INSTITUTO AOCP / AGEPEN-RR / 2020

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

e) Havendo indícios suficientes de que Tício praticou o crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998,
o juiz, a requerimento do Ministério Público, poderá decretar medidas assecuratórias de bens,
direitos ou valores do investigado, que sejam instrumento, produto ou proveito do crime previsto na
Lei nº 9.613/1998, mas não da infração penal antecedente.

INSTITUTO AOCP / AGEPEN-RR / 2020

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(LEI Nº 12.850/2013)

Prof. Marcos Girão

22. Seguindo as diretrizes registradas em nossa legislação extravagante, de
acordo com a Lei n° 12.850/13 (organização criminosa), compreende-se como
organização criminosa

a) a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 2 anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP / PC-ES / 2019
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b) a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

c) a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 2 anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP / PC-ES / 2019

d) a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

e) a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 3 anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP / PC-ES / 2019
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23. A Lei nº 12.850/2013 disciplina a possibilidade de colaboração premiada
àqueles que tenham colaborado voluntária e efetivamente com a investigação.
Assinale a alternativa correta acerca da colaboração premiada.

a) O Ministério Público deverá deixar de oferecer denúncia mesmo se o
colaborador for o líder da organização criminosa.

b) O juiz não poderá recusar homologação à proposta que não atender aos
requisitos legais, devendo obrigatoriamente adequá-la ao caso concreto

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018

c) Depois de homologado o acordo, o colaborador só poderá ser ouvido pelo
membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas
investigações mediante prévia autorização judicial e concordância da defesa do
colaborador.

d) Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade
do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social
do fato criminoso e a eficácia da colaboração.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018
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e) O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao
colaborador, poderá ser suspenso por até 1 (um) ano, prorrogável por igual
período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, interrompendo se
o respectivo prazo prescricional.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018

24. De acordo com a Lei nº 12.850/2013, que disciplina os crimes relacionados a
organizações criminosas, quando o investigado estiver preso, a instrução criminal
deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a

a) 90 dias.

b) 60 dias.

c) 120 dias.

d) 30 dias.

e) 45 dias.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

AOCP / SUSIPE-PA / 2018



02 /0 7 /2 0 2 1

18 1

25. Tendo em consideração a Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013), analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas
máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

II. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma
de fogo.

III. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função,
emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito
anos subsequentes ao cumprimento da pena.

INSTITUTO AOCP / AGEPEN-RR / 2020

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

IV. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de dez anos, acesso direto e permanente do juiz,
do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens.

a) Apenas I e III.

b) Apenas II e IV.

c) Apenas I, II e III.

d) Apenas II, III e IV.

e) I, II, III e IV.

INSTITUTO AOCP / AGEPEN-RR / 2020

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
(LEI Nº 9.296/1996)

Prof. Marcos Girão

26. A respeito da interceptação telefônica, assinale a alternativa correta.

a) Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas, dentre outras
hipóteses, quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis.

b) Será admitida a interceptação para investigar crimes punidos com detenção
ou reclusão.

c) A interceptação das comunicações telefônicas somente poderá ser
determinada pelo juiz a requerimento do Ministério Público.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  ITEP-RN / 2018
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d) Deferido o pedido, o juiz conduzirá os procedimentos de interceptação, dando
ciência ao Delegado e ao Ministério Público, que poderão acompanhar a sua
realização.

e) Constitui contravenção penal realizar interceptação de comunicações
telefônicas sem autorização judicial.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  ITEP-RN / 2018

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(LEI Nº 8.069/1990)

Prof. Marcos Girão
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27. Com base na Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

a) Subtrair criança ou adolescente do poder de quem o tem sob sua guarda em
virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto,
constitui crime punido com pena de detenção de dois a cinco anos, e multa.

b) A autoridade judiciária poderá aplicar medida socioeducativa ainda que o ato
praticado pelo adolescente não constitua ato infracional.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  PC-ES / 2019

c) A sentença que deferir a adoção não produz efeito desde logo, devendo a
apelação, em qualquer caso, ser recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

d) Alguns dos crimes definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente são de
ação penal pública condicionada à representação.

e) O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo,
encaminhado à autoridade policial competente.

INSTITUTO AOCP /  PC-ES / 2019

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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28. Jorge tem dezesseis anos de idade. Matheus tem treze anos de idade. Pedro
tem onze anos de idade. José tem sessenta anos de idade. Considerando essas
informações, assinale a alternativa correta.

a) Segundo a Lei nº 8.069/90, Matheus é considerado criança.

b) Segundo a Lei nº 8.069/90, Pedro é considerado adolescente.

c) Segundo a Lei nº 10.741/03, José ainda não é considerado idoso.

d) Segundo a Lei nº 8.069/90, Jorge e Matheus são adolescentes.

e) Segundo a Lei nº 8.069/90, Jorge não é considerado adolescente.

INSTITUTO AOCP / AGEPEN-RR / 2020

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

CRIMES RESULTANTES DE PRECONCEITO 
(LEI Nº 7.716/1989)

Prof. Marcos Girão
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29. Referente à prática do racismo no Brasil, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

I. É crime imprescritível, ou seja, não sofre prescrição.

II. É crime inafiançável que não admite o pagamento de fiança para que o preso
seja solto.

III. O racismo é punível com a pena de detenção, nos termos da lei.

IV. Constitui crime de racismo comerciar livros fazendo apologia de ideias
preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  PREF. NOVO HAMBURGO - RS 
/ 2020

a) Apenas I, II e III.

b) Apenas I, II e IV.

c) Apenas II, III e IV.

d) Apenas II e III.

e) I, II, III e IV.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  PREF. NOVO HAMBURGO - RS / 
2020



02 /0 7 /2 0 2 1

18 7

30. O sujeito que dispõe em seu estabelecimento comercial regra, recusando ou
impedindo acesso ao estabelecimento, negando-se a servir, atender ou receber
clientes ou compradores em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional cometerá o delito

a) de calúnia.

b) contra a relação de consumo.

c) de racismo.

d) de injúria preconceituosa.

e) de homofobia.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  PC-ES / 2019

LEI MARIA DA PENHA
(LEI Nº 11.340/2006)

Prof. Marcos Girão
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31. Em relação à Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), assinale a alternativa
INCORRETA.

a) Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual,
renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

b) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de
violação dos direitos humanos.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  PREF. NOVO HAMBURGO - RS / 
2020

c) É possível a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher, de penas de cesta básica.

d) É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o
atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por
servidores preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados.

e) A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor,
especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da
intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  PREF. NOVO HAMBURGO - RS / 
2020
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32. A lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, em seu art. 7º, define, entre as formas
de violência doméstica e familiar contra a mulher, a destruição de seus
pertences, como rasgar carteira profissional. Essa forma de violência está
classificada como

a) violência física

b) violência psicológica.

c) violência patrimonial.

d) violência moral.

e) violência sexual.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

INSTITUTO AOCP /  ITEP-RN / 2018

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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Noções de Direito Constitucional:
1. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos;
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos
sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos;
garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e
políticos.
2. Administração Pública.
3. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de
governo.
4. Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública;
organização da segurança pública.
5. Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio
ambiente; família, criança, adolescente, idoso, índio.

EDITAL – BANCA AOCP

ORDEM SOCIAL

Prof. Adriane Fauth
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ORDEM SOCIAL
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o
bem-estar e a justiça sociais.
Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais,
assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação,
de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.

ORDEM 
SOCIAL

BASE Primado do 
trabalho

OBJETIVO

bem-estar 
social

justiça 
social

SEGURIDADE SOCIAL
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

SAÚDE – PARA 
TODOS
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FINANCIAMENTO
 A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como

estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

 Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

 São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

.
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PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL
• Seletividade e distributividade 
• na prestação dos benefícios e serviçosS
• Irredutibilidade
• do valor dos benefíciosI
• Caráter democrático e descentralizado da Administração
• gestão quadripartitec
• Universalidade
• de cobertura e do atendimentoU
• Diversidade
• da base de financiamento **** EC 103/2019D
• Equidade
• na forma de participação no custeioE
• Uniformidade e a equivalência
• de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais U

Prescreve a Constituição Federal que a ordem social tem como base o primado do
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Nesse ensejo, assinale a
alternativa correta.
A) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade
social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.
B) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, e
por contribuições sociais, dentre elas a do importador especificamente de bens de
capital do exterior.
C) São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social e as sociedades desportivas que cumpram função social.
D) Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

1. (AOCP/ 2019)
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A Constituição Federal determina, em seu artigo 225, que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse
direito, o Poder Público está incumbido, dentre outras ações, de

A) exigir, em caso de instalação de obra ou atividade que possa causar significativa
degradação do meio ambiente, na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental,
que deverá ter trâmite administrativo sigiloso.

B) prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, bem como preservar e
restaurar os processos ecológicos essenciais.

2. (AOCP/ 2019)

C) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e vedar as
atividades das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.

D) proteger a fauna e a flora, permitidas, na forma da lei, as práticas que submetam os
animais à crueldade, desde que em benefício da humanidade ou em virtude de interesse
público.

E) promover a pesquisa e manipulação de material genético.

2. (AOCP/ 2019)
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 A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação
do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

MEIO AMBIENTE

No que tange às disposições constitucionais acerca dos índios, assinale a alternativa
correta.

A) São reconhecidos aos índios: sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo privativamente aos Estados federados demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.

B) São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
transitório pelo prazo mínimo de 10 anos, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e
as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e
tradições.

3. (AOCP/ 2019)
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C) O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só pode ser efetivado com
autorização do Senado Federal, dispensada a oitiva das comunidades afetadas, na forma
da lei.

D) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, e
os direitos sobre elas, imprescritíveis.

E) É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do
Senado Federal, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população,
ou no interesse da soberania do País, garantido, em algumas hipóteses previstas em lei,
o retorno imediato logo que cesse o risco.
.

3. (AOCP/ 2019)

ÍNDIOS
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse âmbito, o
direito à proteção especial do adolescente e do jovem abrangerá o(s) seguinte(s)
aspecto(s):

A) idade mínima de 13 anos para admissão ao trabalho.

B) garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade
na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a
legislação tutelar específica.

4. (AOCP/ 2019)

C) obediência aos princípios da dilação, da excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade.

D) estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de curatela, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado.

E) programas de prevenção e atendimento especializado ao adolescente e ao jovem
dependente de entorpecentes e drogas afins, excluindo o atendimento à criança.

4. (AOCP/ 2019)
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FAMÍLIA

FAMÍLIA

 PLANEJAMENTO FAMILIAR - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa
humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos
para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de
instituições oficiais ou privadas.

 ADOÇÃO - ART. 227 § 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma
da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de
estrangeiros.
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IDOSO

 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente
em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos
transportes coletivos urbanos.

SEGURANÇA PÚBLICA

Prof. Adriane Fauth
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POLÍCIA CIVIL

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.

POLÍCIA FEDERAL

APURAR INFRAÇÕES PENAIS

ORDEM POLÍTICA E 
SOCIAL

Lei 7170/83 –
segurança 
nacional

Lei 13.260/16 
terrorismo

REPERCUSSÃO 
INTERNACIONAL E 
INTERESTADUAL + 

REPRESSÃO UNIFORME 

LEI 
10446/2002

CRIMES 
FEDERAIS E 
ESTADUAIS

BENS, SERVIÇOS, INTERESSES

UNIÃO

Área indígena

AUTARQUIAS 

INSS

EMPRESAS 
PÚBLICAS

CEF -
CORREIOS



02 /0 7 /2 0 2 1

20 2

POLÍCIA FEDERAL

exercer, com 
exclusividade, as 
funções de polícia 
judiciária da União.

PREVENIR E 
REPRIMIR

TRÁFICO 

CONTRABANDO 

DESCAMINHO

POLÍCIA

MARÍTIMA 

AEROPORTUÁRIA 

FRONTEIRAS
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A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 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; polícias civis; e polícias militares e corpos de bombeiros militares. O
artigo 144 da Constituição, dentre outras coisas, dispõe que

A) incumbem às polícias civis, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.

B) os municípios com mais de trezentos mil habitantes deverão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações.

5. (AOCP/ 2019 – PC ES)

C) a polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e
pelos Estados Federados e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais e estaduais.

D) incumbe às polícias civis a apuração de infrações penais contra a ordem política e
social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas nas localidades onde não exista delegacia de Polícia
Federal.

E) os servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública serão
remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única.

5. (AOCP/ 2019 – PC ES)
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OBRIGADA!
Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth

@FauthAdriane

Adriane Fauth

CONTABILIDADE

Prof. SILVIO SANDE
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Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Objeto da Contabilidade.

2. Técnica Contábil.
3. Objetivo da Contabilidade.
4 Demonstração Contábil.
( ) Escrituração.
( ) Patrimônio.
( ) Demonstração do Valor Adicionado.
( ) Produzir informações para a tomada de decisão.
a) 1 – 2 – 3 – 4.
b) 2 – 3 – 1 – 4.
c) 2 – 1 – 4 – 3.
d) 2 – 1 – 3 – 4.
e) 2 – 4 – 3 – 1.

Instituto AOCP

Assinale a alternativa que apresenta o que é retratado no balanço patrimonial de uma organização.
a) A situação estática do passivo de um intervalo de tempo.
b) A situação dinâmica das atividades de um certo momento.
c) A situação dinâmica do capital de giro em um período de tempo.
d) A situação estática do patrimônio de um determinado momento.
e) A situação global das operações em termos de receitas e despesas.

Instituto AOCP
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Em relação ao conceito de Patrimônio Líquido, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O Patrimônio Líquido ou Situação Líquida é a diferença matemática entre ativos (bens e direitos) e 
passivos (obrigações). 
b) As fontes do patrimônio líquido de uma entidade são os investimentos dos sócios ou acionistas e os 
lucros provenientes da própria atividade empresarial. 
c) O Patrimônio Líquido pode se apresentar positivo quando os ativos da entidade forem inferiores aos 
passivos, mas pode também se apresentar negativo quando os passivos da entidade forem inferiores aos 
ativos. 
d) O Patrimônio Líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais aos 
passivos. 
e) Todos os componentes do patrimônio (bens, direitos e obrigações) devem ser mensurados para que 
seja possível apurar o Patrimônio Líquido por meio da equação: Bens mais Direitos menos Obrigações. 

Instituto AOCP

O ativo de uma empresa é R$ 180.000,00 e o seu passivo exigível R$ 80.000,00, então o seu valor residual 
será
a) devedor em R$ 100.000.
b) credor em R$ 100.000.
c) igual a R$ 180.000.
d) devedor a R$ 80.000.
e) credor a R$ 80.000.

Instituto AOCP
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Assinale a alternativa que corresponde à equação patrimonial correta.
a) Bens – direitos + obrigações = capital social.
b) Bens + direitos – obrigações = lucro líquido.
c) Bens + direitos – obrigações = patrimônio líquido.
d) Bens + direitos + obrigações = lucro acumulado.
e) Bens + direitos – obrigações = capital social.

Instituto AOCP

Qual das alternativas a seguir apresenta uma situação patrimonial de equilíbrio?

a) Ativo > Passivo, teremos o patrimônio líquido igual a zero.

b) Ativo > Passivo, teremos o patrimônio líquido menor que zero.

c) Ativo = Passivo, teremos o patrimônio líquido igual a zero.

d) Ativo = Passivo, teremos o patrimônio líquido maior que zero.

e) Ativo < Passivo, teremos o patrimônio líquido menor que zero.

Instituto AOCP
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Em relação à natureza contábil das contas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s).

I. As contas do ativo aumentam a débito e consequentemente diminuem a crédito.
II. As contas do passivo e patrimônio líquido aumentam a crédito e consequentemente diminuem a 
débito.
III. As contas de receitas e despesas têm natureza devedora e consequentemente diminuem a crédito.

a) I, II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II.
e) Apenas III.

Instituto AOCP

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

( ) Na contabilidade, o curto prazo representa todos os direitos ou obrigações que vamos receber ou 
pagar respectivamente no próximo exercício social.
( ) Ciclo operacional é o tempo que transcorre entre a compra da mercadoria, a venda e o pagamento 
feito pelo cliente à empresa que realizou a venda.
( ) O período em que é calculado o lucro e realizada a sua distribuição aos sócios é denominado exercício 
social, o qual tem a duração de 2 anos e a data do término será fixada no estatuto.
a) F – V – F.

b) V – F – F.
c) F – F – F.
d) V – V – F.
e) V – V – V.

Instituto AOCP
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A Cia Comercial obteve em um determinado período uma receita de R$ 1.000.000,00, sendo que, desse 
montante, 10% foi recebido em dinheiro, 20% em cheque e o restante foi a prazo. Nesse mesmo período, 
os custos de mercadoria vendida foram de R$ 700.000,00, dos quais apenas 20% pagos no período e as 
demais despesas do período foi de R$ 100.000,00, todas para serem pagas no período seguinte. O 
resultado do período pelo Regime de Caixa e pelo Regime de Competência é, respectivamente:
a) Prejuízo de R$ 40.000,00 – Lucro de R$ 140.000.00.
b) Lucro de R$ 40.000,00 – Lucro de R$ 140.000,00.
c) Lucro de R$ 140.000,00 – Prejuízo de R$ 40.000,00.
d) Lucro de R$ 160.000,00 – Lucro de R$ 200.000,00.
e) Lucro de R$ 200.000,00 – Lucro de R$ 160.000,00.

Instituto AOCP

A empresa Ingá vendeu em 2015 R$ 80.000,00 e só recebeu à vista R$ 48.000,00. O restante ficou como 
duplicatas a receber para o futuro.

Essa empresa teve como despesa incorrida o valor de R$ 64.000,00 e pagou em 30/12/2015 o valor de R$ 
40.000,00.

Qual é o valor que o tipo de regime de maior resultado apresentou?

a) R$ 80.000,00.
b) R$ 48.000,00.
c) R$ 32.000,00.
d) R$ 16.000,00.
e) R$ 8.000,00.

Instituto AOCP
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A Lei no 6.404/76 define o conteúdo da Demonstração do Resultado do Exercício, que deve ser 
apresentada na forma dedutiva, conforme as seguintes contas, EXCETO
a) ganhos e perdas.
b) lucro ou prejuízo líquido do exercício.
c) receitas.
d) lucros acumulados.
e) despesas.

Instituto AOCP

Considere que, no mês de dezembro, a Empresa Amazonas realizou as seguintes transações de 
operações com mercadorias:

• Vendas de mercadorias à vista no valor de R$ 100.000,00;
• Abatimento sobre as vendas no valor de R$ 10.000,00;
• Tributos sobre vendas no valor de R$ 20.000,00;
• Custo das mercadorias vendidas no valor de R$ 30.000,00;
• Descontos financeiros no valor de R$ 5.000,00.
A partir dessas informações, é correto afirmar que o lucro bruto com as vendas das mercadorias no 

referido mês foi
a) R$ 35.000,00.
b) R$ 40.000,00.
c) R$ 50.000,00.
d) R$ 70.000,00.
e) R$ 90.000,00.

Instituto AOCP
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Uma empresa apresenta como extrato de seu Livro Razão a seguinte relação de contas e seus respectivos 
saldos:

Instituto AOCP

Com base nessas informações, os saldos credores representam um valor de

a) R$ 7.000,00.

b) R$ 11.000,00.

c) R$ 12.000,00.

d) R$ 10.000,00.

Instituto AOCP
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Assinale a alternativa que apresenta o(s) grupo(s) de obrigações de longo prazo da empresa. 
a) Passivo circulante, ativo circulante e intangível. 
b) Passivo não circulante e patrimônio líquido. 
c) Ativo não circulante e patrimônio líquido. 
d) Ativo e passivo não circulante. 
e) Passivo não circulante. 

Instituto AOCP

São consideradas contas redutoras do ativo no Balanço Patrimonial, EXCETO
a) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa.
b) Provisão para Ajuste a Valor de Mercado.
c) Duplicatas Descontadas.
d) Provisão para perdas prováveis na realização de Investimentos.
e) Depreciações Acumuladas.

Instituto AOCP
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Assinale a alternativa que reconhece a conceituação sobre despesas pagas antecipadamente.

a) É reconhecida como uma despesa no período em que acontece.

b) Representa despesas não incorridas e não pagas.

c) É um direito que deve ser registrado no ativo em função de não ser considerada uma despesa do 
período.

d) É reconhecida como uma obrigação no grupo do passivo circulante.

e) Representa uma apropriação que deve ser reconhecida na conta dos fornecedores no passivo.

Instituto AOCP

O conjunto de contas, previamente estabelecido, que norteia os trabalhos contábeis de registro de fatos 
e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações 
contábeis, denomina-se 
a) Balanço Patrimonial. 
b) Situação Patrimonial. 
c) Demonstrações Contábeis. 
d) Plano do Exercício. 
e) Plano de Contas. 

Instituto AOCP
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Analise a relação de contas e os saldos a seguir de determinada empresa:

Instituto AOCP

Considerando as informações registradas anteriormente, essa empresa evidenciará um montante com os 
saldos devedores no valor de
a) R$ 110.000,00.
b) R$ 111.000,00.
c) R$ 115.000,00.
d) R$ 117.000,00.
e) R$ 119.000,00.

Instituto AOCP
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Analise a relação de contas e os seguintes saldos de uma empresa.

Instituto AOCP

Considerando as informações registradas, essa empresa evidenciará um montante com os saldos 
credores no valor de
a) R$ 95.000,00.
b) R$ 145.000,00.
c) R$ 155.000,00.
d) R$ 165.000,00.
e) R$ 130.000,00.

Instituto AOCP
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Sobre a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), podemos afirmar que
a) é uma demonstração que apresenta a estática patrimonial.
b) é elaborada com base no regime de caixa.
c) apresenta a riqueza gerada e como é distribuída pela entidade.
d) é obrigatória apenas para companhias de capital aberto.
e) reconhece as receitas e despesas quando da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Instituto AOCP

Assinale a alternativa que apresenta apenas Contas de resultado.
a) Comissão – Vendas à vista – Salários – Banco conta movimento.
b) Caixa – Adiantamento a funcionários – Custo da Mercadoria Vendida – ICMS sobre faturamento.
c) Compras à vista – Amortização acumulada – Vendas a prazo – Pró-labore.
d) Juros a pagar – Receita de equivalência patrimonial – Receitas de aluguel – Vendas à vista.
e) Juros ativos – Receita de equivalência patrimonial – Pró-labore - Custo da Mercadoria Vendida.

Instituto AOCP
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Quantas contas de resultado apresenta a planilha a seguir?

a) 6.
b) 5.
c) 4.
d) 3.
e) 2.

Instituto AOCP

Em relação ao plano de contas da entidade e ao seu principal objetivo, é correto afirmar que

a) deverá apresentar seu plano de contas aos órgãos competentes, principalmente à Receita Federal do 
Brasil, no momento da constituição da entidade.
b) deverá estabelecer um número máximo de contas e publicar no Diário Oficial da União.
c) a montagem de um plano de contas deve ser personalizada para todas as empresas para facilitar a 
fiscalização.
d) cada entidade pode elaborar seu plano de contas para atender as necessidades de informação 
exclusivamente dos órgãos reguladores.
e) cada entidade pode elaborar seu próprio plano de contas para atender às necessidades de informação 
da administração da empresa.

Instituto AOCP
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Em relação às contas do Demonstrativo do Resultado (DRE), assinale a alternativa correta.

a) A receita bruta representa as receitas obtidas na atividade principal da empresa com a venda à vista 
e a prazo de mercadorias e serviços.
b) As devoluções ou cancelamentos de vendas representam simplesmente os valores referentes às 
mercadorias devolvidas pelos clientes.
c) Os descontos e abatimentos representam os acréscimos sobre os preços concedidos em momentos 
diferentes.
d) Os impostos e as contribuições sobre vendas ou serviços são os valores exclusos nas operações de 
vendas que são pagos pela empresa vendedora.
e) A receita líquida é o valor que, de fato, pertence ao fisco sobre as operações de venda.

Instituto AOCP

Analise as operações ocorridas no ano de 2014 da Companhia CASAN e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta o valor correto do resultado do exercício. 

Instituto AOCP
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O Resultado Líquido no período foi de 
a) 71.418. 
b) 41.527. 
c) 130.690. 
d) 74.734. 
e) 198.873 

Instituto AOCP

Prof. Douglas Schneider
adm.em1minuto

t.me/admem1minuto

adm.em1minuto

ARQUIVOLOGIA
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider
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– Servidor público federal

– Graduado em Administração (UnB)
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Polícia Civil do Pará

Escrivão de Polícia Civil

ARQUIVOLOGIA: 1. Arquivística: princípios e conceitos; 2. Gestão da
informação e de documentos. 2.1 Protocolo: recebimento, registro,
distribuição, tramitação e expedição de documentos. 2.2 Classificação de
documentos de arquivo. 2.3 Arquivamento e ordenação de documentos de
arquivo. 2.4 Tabela de temporalidade de documentos de arquivo; 3.
Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo; 4.
Preservação e conservação de documentos de arquivo; 5. Tipologias
documentais e suportes físicos: microfilmagem; automação; preservação,
conservação e restauração de documentos.
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Administração Geral e Pública
Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

1. ARQUIVÍSTICA: PRINCÍPIOS E
CONCEITOS

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
1. A respeito da Terminologia arquivística, julgue os itens a seguir.

Autenticação é a credibilidade de um documento enquanto documento, isto é, a
qualidade de um documento ser o que diz ser e que está livre de adulteração
ou qualquer outro tipo de corrupção.

ERRADO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
2. Acerca dos assuntos que envolvem o ambiente digital para documentos
arquivísticos e seus desafios, julgue os itens a seguir.

Garantir a autenticidade de um documento arquivístico é um dos princípios da
preservação digital e, para presumir a autenticidade dos documentos, deve-se
apoiar na evidência de que eles foram mantidos com uso de tecnologias e
procedimentos administrativos que garantiram a sua identidade e integridade
(que compõe sua autenticidade).

CERTO

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
3. Considerando os princípios arquivísticos e os elementos constitutivos do conceito
de Arquivo, julgue os itens a seguir.

Conjunto de documentos com características comuns, reunidos intencionalmente
mediante uma política de aquisição.

ERRADO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
4. Considerando os princípios arquivísticos e os elementos constitutivos do conceito
de Arquivo, julgue os itens a seguir.

Não obstante forma, gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivo
conservam seu caráter único, em função do contexto em que foram produzidos.

CERTO

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / SERCOMTEL S.A / 2016
5. Ao conjunto de arquivos, de valor permanente, públicos e privados,
acumulados no âmbito de um país, de um estado ou de um município, damos o
nome de

A) patrimônio histórico.

B) patrimônio arquivístico.

C) patrimônio cultural.

D) museu.

E) patrimônio tombado.



02 /0 7 /2 0 2 1

22 4

Administração Geral e Pública
Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

2. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E
DE DOCUMENTOS

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
1. Documentos que tiveram findados o seu valor primário, que contêm, porém,
elementos da memória social, são considerados históricos, ou seja, constituídos
de valor secundário.

CERTO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
2. Documentos que serão utilizados e/ou lidos pelo destinatário pela primeira
vez são considerados constituídos de valor primário.

ERRADO

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / CODEM-PA / 2017
3. Um dos segredos dos arquivos é a avaliação e os prazos dos documentos.
Assinale a alternativa que apresenta o procedimento de avaliação, em relação
a documentos operacionais com prazo de 1 a 2 anos na organização.

A) Substituir e conservar.

B) Não substituir e conservar

C) Não substituir e descartar.

D) Substituir e descartar.

E) Conservar e descartar.
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / CÂMARA RIO SUL / 2016
4. A gestão documental é um conjunto de normas, procedimentos e métodos de
trabalho que permite a tramitação, produção, avaliação, uso e arquivamento
de documentos oficiais. Suas principais funções são: fornecer evidências,
condução transparente das atividades e controle de informações. A gestão de
documentos se divide em três fases básicas. Sobre essas fases, assinale a
alternativa correta.

A) A primeira fase é descrita como sendo a destinação de documentos. Nessa
fase, decide-se quais documentos devem ser eliminados e quais serão
preservados, baseando-se em análise, seleção e fixação de um prazo de
guarda.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / CÂMARA RIO SUL / 2016
4. (...) A gestão de documentos se divide em três fases básicas. Sobre essas
fases, assinale a alternativa correta.

B) A segunda fase é descrita como sendo a utilização de documentos. O fluxo
percorrido pelos documentos é um exemplo dessa fase, pois esse processo é
fundamental para que a sua função administrativa seja cumprida.

C) A terceira fase é descrita como sendo a produção de documentos. Essa fase
trata da elaboração de documentos, de acordo com atividades específicas
executadas por um órgão ou setor.



02 /0 7 /2 0 2 1

22 7

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / CÂMARA RIO SUL / 2016
4. (...) A gestão de documentos se divide em três fases básicas. Sobre essas
fases, assinale a alternativa correta.

D) A primeira fase é descrita como sendo a separação de documentos. A
guarda desses documentos, logos após cessar seu trâmite, também é um
exemplo dessa fase.

E) A segunda fase é descrita como sendo a elaboração de documentos.
Prioriza-se a criação de documentos úteis e descarta-se a produção dos que
não são essenciais, diminuindo a quantidade a ser manuseada, armazenada,
controlada ou eliminada, possibilitando o uso adequado de alguns recursos
como a automação e a reprografia.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / FUNDASUS / 2015
5. Na fase inicial de criação do documento, este possui um valor

A) permanente.

B) secundário.

C) primário.

D) histórico.

E) terciário.
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Administração Geral e Pública
Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

2.1 PROTOCOLO

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / FUNDASUS / 2015
1. Receber, registrar, classificar, distribuir, controlar tramitação e expedir
documento são atividades do(a)

A) arquivo corrente.

B) arquivo intermediário.

C) arquivo permanente.

D) descrição.

E) protocolo.
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / FUNDASUS / 2015
2. Qual é a rotina responsável por conferir os documentos e as relações de
remessa na qual o servidor/funcionário da Unidade com atribuições de
Protocolo deverá conferir se o documento é destinado ao órgão/entidade ou a
algum servidor/funcionário e se contém os dados do remetente?

A) Recebimento.

B) Abertura de expediente.

C) Autuação.

D) Encerramento e abertura de volume.

E) Registro.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / BRDE / 2012
3. Considerando a definição de arquivo, apresentada pela Lei nº 8.159, de 08
de janeiro de 1991, e a definição de protocolo, apresentada pelo Sistema
Integrado de Protocolo e Arquivo – SIPAR, do Ministério da Saúde, é possível
afirmar que

A) os documentos recebidos pelo protocolo devem ser obrigatoriamente
arquivados.

B) os documentos recebidos pelo protocolo devem permanecer no protocolo.

C) as atividades de protocolo precedem as atividades de arquivo.
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / BRDE / 2012
3. Considerando a definição de arquivo, apresentada pela Lei nº 8.159, de 08
de janeiro de 1991, e a definição de protocolo, apresentada pelo Sistema
Integrado de Protocolo e Arquivo – SIPAR, do Ministério da Saúde, é possível
afirmar que

D) as atividades de protocolo sempre serão continuadas pelas atividades de
arquivo.

E) não existem atividades de protocolo se não existirem atividades de arquivo.

Administração Geral e Pública
Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

2.2 CLASSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / CODEN-PA / 2017
1. Assinale a alternativa que apresenta o arquivo cujo papel é desobstruir
espaços nos locais de trabalho e custodiar as informações da organização,
dentre outros.

A) Arquivo Legal.

B) Arquivo Central.

C) Arquivo Corrente.

D) Arquivo Intermediário.

E) Arquivo Documental.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
2. Sobre a classificação de um fundo realizada por um arquivista tendo como
subsídio a resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ –,
julgue os itens a seguir

Os documentos referentes a “Assuntos Diversos” devem ser classificados nos
códigos da classe nº 900.

CERTO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
3. Sobre a classificação de um fundo realizada por um arquivista tendo como
subsídio a resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ –,
julgue os itens a seguir

Os documentos referentes a “Pessoal” devem ser classificados nos códigos da
subclasse nº 020.

CERTO

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
4. Sobre a classificação de um fundo realizada por um arquivista tendo como
subsídio a resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ –,
julgue os itens a seguir

Os documentos referentes a “Finanças” devem ser classificados nos códigos da
subclasse nº 020.

ERRADO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / FUNPA-PA / 2018
5. Dentre os documentos emitidos pela instituição pública, assinale a alternativa
que apresenta exemplos de atos de assentamento que são configurados por
registros, consubstanciando assentamento sobre fatos ou ocorrências.

A) Acórdão, portaria, decreto e decisão.

B) Apostila, ata, termo ou auto de infração.

C) Atestado, certidão, traslado e relatório.

D) Aviso, memorando, edital e intimação.

E) Ajustamento, intimação e notificação.

Administração Geral e Pública
Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

2.3 ARQUIVAMENTO E
ORDENAÇÃO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
1. Um projeto possui data, nome do autor, assunto e localidade. O método para
classificá-lo é o alfabético.

ERRADO

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
2. Um projeto possui data, nome do autor, assunto e localidade. O método para
classificá-lo é o geográfico.

ERRADO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
3. Um prontuário médico apresenta um número, a data da internação, o nome
do paciente. O método utilizado para classificá-lo é o alfabético.

CERTO

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
4. A nota fiscal é um dos documentos mais comuns em uma empresa. Sabe-se
que ela possui um número, o nome do comprador, a data da compra, a
especificação das mercadorias, o valor pago, etc. O método de classificação
da nota fiscal é o alfabético.

ERRADO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
De acordo com o método Variadex de arquivamento e com a tabela a seguir,
referente à forma de ordenar os assentamentos funcionais, julgue, como
VERDADEIRO ou FALSO, o item seguinte.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
5. A pasta funcional de Eduardo Lima deve ficar na pasta Verde.

ERRADO



02 /0 7 /2 0 2 1

23 7

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

MÉTODOS DE ARQUIVAMENTO

473

Administração Geral e Pública
Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

2.4 TABELA DE
TEMPORALIDADE
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
1. Caso a CPAD autorize a eliminação dos documentos, a instituição não
precisará publicar no Diário Oficial da União o Edital de Ciência de Eliminação
de Documentos.

ERRADO

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
2. Segundo as Instruções de preenchimento da listagem de eliminação de
documentos pelos órgãos e entidades integrantes do SIGA, os documentos
necessários para a realização da eliminação são os seguintes: ofício solicitando
a eliminação, as listagens de eliminação, documento que comprova o ato de
constituição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD –,
ata da CPAD autorizando a eliminação e os Comprovantes de aprovação de
contas por parte do Tribunal de Contas da União – TCU.

CERTO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / SUSIPE-PA / 2017
3. A avaliação é uma função importantíssima no processo de classificação de
documentos. Um procedimento para avaliação de documentos consiste em conhecer e
aplicar a Tabela de Temporalidade de Documentos. De acordo com essa tabela, qual é
o prazo legal de guarda ou tempo de arquivo de uma Nota Fiscal?

A) 10 anos.

B) 05 anos.

C) 02 anos.

D) 01 ano.

E) 15 anos.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / SERCOMTEL S.A / 2016
4. A partir da teoria das três idades, após julgamento por comissão avaliadora,
em que os documentos de um arquivo institucional foram considerados sem valor
para guarda permanente, qual ação deve ser tomada?

A) Devolução.

B) Tombamento.

C) Eliminação.

D) Digitalização.

E) Empréstimo.
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / FUNDASUS / 2015
5. 1) Entrada de documentos em arquivos permanentes, em conformidade com a sua
jurisdição arquivística; 2) Operação pela qual um conjunto de documentos passa da
custódia do arquivo intermediário para o arquivo permanente; denominam-se,
respectivamente:

A) 1) protocolo; 2) recolhimento.

B) 1) protocolo; 2) protocolo.

C) 1) recolhimento; 2) recolhimento.

D) 1) recolhimento; 2) prazo de guarda.

E) 1) prazo de guarda; 2) recolhimento.

Administração Geral e Pública
Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

3. ACONDICIONAMENTO E
ARMAZENAMENTO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / FUNDASUS / 2015
1. O ato ou efeito de embalar ou guardar documentos de forma apropriada à
sua preservação e manuseio é

A) o armazenamento.

B) o arquivamento.

C) o acondicionamento.

D) a anexação.

E) a apensação.

Administração Geral e Pública
Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

4. PRESERVAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / UNIR / 2018
1. Preservação é o termo que se refere à prevenção da deterioração e danos
em documentos, por meio de adequado controle ambiental e/ou tratamento
físico e/ ou químico.

CERTO

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / FUNDASUS / 2015
2. Qual é a forma de se fazer o controle das condições de conservação dos
documentos e, assim, detectar a presença dos insetos?

A) Dedetização.

B) Higienização.

C) Pequenos reparos.

D) Acondicionamento.

E) Armazenamento.
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Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / FUNDASUS / 2015
3. A partir do momento em que se decide, em nível organizacional, elaborar um
programa e/ou projeto de reprodução do acervo documental, uma vez
identificados sua importância e o nível de deterioração e/ou intensidade de
consulta, vamos enfrentar o problema da

A) preservação.

B) organização.

C) conservação.

D) automação.

E) administração.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

AOCP / INES / 2013
4. Qual é o nome dado à exposição de documentos a vapor químicos,
geralmente em câmaras especiais, a vácuo ou não, para destruição de insetos,
fungos e outros micro-organismos?

A) Desinfecção.

B) Fumigação

C) Higienização

D) Conservação.

E) Eliminação.



02 /0 7 /2 0 2 1

24 4

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

GABARITO

487

Arquivística

1-E

2-C

3-E

4-C

5-B

Gestão da inf.

1-C

2-E

3-C

4-B

5-C

Protocolo

1-E

2-A

3-C

Classificação

1-B

2-C

3-C

4-E

5-B

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

GABARITO

488

Arquivamento

1-E

2-E

3-C

4-E

5-E

Tabela de 
temporalidade

1-E

2-E

3-B

4-C

5-C

Acondicionamento

1-C

Preservação

1-C

2-B

3-B

4-B
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Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

t.me/admem1minuto

adm.em1minuto

OBRIGADO!

Medicina Legal
Revisão de Véspera

Prof. Alexandre Herculano
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@prof_herculano Professor Alexandre Herculano

Maratona – Medicina Legal – PC PA
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 Notificação (compulsória);
 Atestado;
 Relatório médico-legal;
• Auto;
• Laudo.
 Parecer;
 Depoimento oral
 Prontuários.

Documentos Médico-Legais

(2017 – IESES – IGP-SC - Perito Criminal) Em alguns casos é solicitada a opinião de
um reconhecido técnico em alguma área pericial, que irá opinar sobre o que foi
demonstrado nas provas ou do que foi lavrado nos laudos. Qual das alternativas
corresponde ao documento médico-legal descrito acima:
a) Parecer médico-legal. 
b) Relatório médico-legal. 
c) Consulta médico-legal. 
d) Opinião especializada médico-legal. 

Documentos Médico-Legais
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Documentos Médico-Legais

Traumatologia Médico-legal
Instrumentos Aplicação da

energia sobre
Mecanismos Lesões Exemplos

Perfurante um ponto pressão-penetração punctória alfinete,
agulha,
prego, etc.

Cortante uma linha deslizante incisa navalha,
gilete, etc.

Contundente área + massa pressão contusa cassetete,
para-choque,
pau, etc.

Pérfurocortante ponto + linha pressão –
deslizamento

pérfuro-incisa faca, bisturi,
etc.

Péfurocontundente ponto + massa pressão-penetração pérfurocontusa projétil,
ponta de
guarda-
chuva, etc.

Cortocontundente linha + massa pressão-
esmagamento

cortocontusa machado,
dentes, etc.
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Traumatologia Médico-legal

(2018 – VUNESP – PC-SP - Delegado de Polícia) Com relação à traumatologia médico-
legal, a diferença conceitual entre degola (decapitação) e esgorjamento reside
a) na separação total da cabeça do restante do corpo na degola, sendo a lesão
sempre profunda.
b) no instrumento utilizado, sendo cortante na degola e cortante e contundente no
esgorjamento.
c) no instrumento utilizado. Cortante na decapitação e contundente no
esgorjamento.
d) na localização da lesão, sendo a degola posterior ao pescoço e o esgorjamento
anterior ou lateral.
e) na localização da lesão, sendo a degola lateral e o esgorjamento anterior.

Traumatologia Médico-legal
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(FUNCAB – PC-AC – Perito Criminal) No estudo da balística forense, trata-se de
ferida de entrada de projétil de arma de fogo quando, diante de tiro com cano
encostado, há superfície óssea no local do disparo. Tal sinal diz respeito à:
a) boca de fechadura.
b) aréola equimótica.
c) rosa de tiro de Cevidalli.
d) orla de enxugo.
e) boca de mina de Hoffmann.

Traumatologia Médico-legal

Ação do Calor x Ação do Frio

Traumatologia Médico-legal
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Traumatologia Médico-legal

(2016 – FUNCAB – PC-PA - Delegado de Polícia) Durante a necropsia de um cadáver
é encontrado o sinal de Montalti. Este sinal é um importante indício para saber se a
vítima:
a) sofreu alguma espécie de barotrauma.
b) possui lesões provocadas pela eletricidade.
c) ingeriu alguma substância líquida que levou a óbito.
d) possui lesões provocadas por projéteis de arma de fogo.
e) respirou, pois pode ser observada fuligem ao longo das vias respiratórias.

Traumatologia Médico-legal
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Energia Elétrica

Natural x Artificial

Traumatologia Médico-legal

Traumatologia Médico-legal
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(2017 – IBFC – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - Médico Legista) Em relação a lesões
produzidas por eletricidade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. Eletroplessão é a denominação da eletricidade natural, quando atinge o homem de
maneira letal.
II. Fulminação é a síndrome da ação de eletricidade artificial.
III. A lesão típica causada pela eletricidade (artificial ou industrial) é a marca elétrica
de Jellinek.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III
b) I e II, apenas
c) II e III, apenas
d) I, apenas
e) III, apenas

Traumatologia Médico-legal

Traumatologia Médico-legal
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Traumatologia Médico-legal

Fenômenos abióticos imediatos

perda da consciência

abolição do tônus muscular com imobilidade

perda da sensibilidade

relaxamento dos esfíncteres

cessação da respiração

Traumatologia Médico-legal

Fenômenos abióticos imediatos

cessação dos batimentos cardíacos

ausência de pulso

fácies hipocráticas

pálpebras parcialmente cerradas

midríase (dilatação pupilar)
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Traumatologia Médico-legal

Fenômenos abióticos consecutivos

esfriamento cadavérico (algor mortis)

rigidez cadavérica (rigor mortis)

espasmo cadavérico

manchas verdes abdominal, de hipóstase e livores cadavéricos (livor
mortis)

dessecamento

A doutrina menciona que os fenômenos transformativos, compreendem os
destrutivos (autólise, putrefação e maceração) e os conservadores (mumificação,
saponificação, calcificação e corificação).

Traumatologia Médico-legal
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(2017 – IBFC – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR) Em relação à tanatologia, os sinais abióticos
são sinais que surgem a partir do momento da morte e que permitem a sua
conclusão. Assinale a alternativa em que não apresenta um fenômeno abiótico
imediato.
a) Desidratação
b) Perda da sensibilidade
c) Abolição do tono muscular
d) Cessação da respiração
e) Cessação da circulação

Traumatologia Médico-legal

(2016 – FUNCAB – PC-PA ) Assinale a alternativa que contém um exemplo de
fenômeno cadavérico abiótico consecutivo.
a) Saponificação
b) Putrefação
c) Rigidez cadavérica
d) Autólise
e) Relaxamento dos esfíncteres

Traumatologia Médico-legal
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Traumatologia Médico-legal

Revisão de véspera
Biologia – PCPA Papiloscopista
2021
Prof. André D’Ávila
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ANÁLISES DE PADRÕES DE HERANÇA

HEREDOGRAMA

QUADRADO DE PUNNETT

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

PADRÕES DE HERANÇA AUTOSSOMICA

RECESSIVA 
Fenilcetonúria

Anemia Falciforme
Fibrose Cística

Albinismo

DOMINANTE
Polidactilia

Neurofibromatose 1
Doença de Huntington

Hipercolesterolemia Fam.
Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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OUTROS PADRÕES DE HERANÇA

LIGADA AO X – Daltonismo e Hemofilia – Recessivos.
- Raquitismo Hipofosfatêmico – Dominante.

LIGADA AO Y – restrita ao sexo, afeta somente homens (hipertricose -?)

INFLUENCIADA PELO SEXO – Calvície (DOMINANTE). 

CODOMINÂNCIA e DOMINÂNCIA INCOMPLETA – flores de boca de leão; gado; MN. 

Padrão característica

Dominância completa Heterozigotos e homozigotos com mesmo fenótipo

Dominância incompleta Heterozigotos apresentam fenótipo intermediário

Codominância Heterozigotos tem ambos os fenótipos dos homozigotos

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

OUTROS PADRÕES DE HERANÇA

ALELOS MULTIPLOS – ABO; pelagem em coelhos.

INTERAÇÃO GÊNICA – cor dos olhos em humanos; pelagem de labradores (epistasia)

Fenótipo Genótipo

A IAIA ou IAi

B IBIB ou IBi

AB IAIB

O ii

Fenótipo pelagem Genótipo

Preto B_E_

Marrom bbE_

Dourado B_ee ; bbee

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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OUTROS PADRÕES DE HERANÇA

LIGAÇÃO GÊNICA – Determinação de recombinação e distância gênica (centimorgan ou UR); estudos com 
drosophila (corpo e asa)

ALELOS LETAIS – Acondroplasia (dominante)

HERANÇA MITOCONDRIAL – transmitidos sempre pelas mães. Pode atingir filhos e filhas mas somente as mulheres 
repassam. 

Corpo cinza-
amarelo + asa 

alongada

Corpo cinza-
amarelo + asa 

vestigial

Corpo preto + 
asa alongada

Corpo preto + 
asa vestigial

PvVv Ppvv ppVv ppvv

41,5% 8,5% 8,5% 41,5%

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

O núcleo celular

• Função: Proteção do material genético.

Estruturas e características importantes:

• Carioteca – membrana que compõe o envoltório.

• Nucléolo – região onde se concentra RNA ribossômico.

• Ribossomos externos associados à carioteca.

• Continuidade com o RER.

Núcleo em Prófase

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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O núcleo celular

Dupla 
membrana

poros
nucléolo

ribossomos

nucleopla
sma

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Organelas não membranosas
Citoesqueleto

• Envolvidos na manutenção da forma e na 
movimentação das organelas.
• São estruturas dinâmicas.

Formado por: 
• Microfilamentos: actina
• Filamentos intermediários: citoqueratina
• Filamentos grossos: miosina
• Microtubulos: tubulina

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Organelas não membranosas
Centríolos

• Encontrados no centrossomos.

• São os organizadores dos 
microtubulos.

• Envolvidos no processo de divisão 
celular, na movimentação de vesículas e 
na manutenção da forma da célula, 
formam cílios ou flagelos. 

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Organelas não membranosas
Ribossomos

• Proteínas + RNA 
ribossômico

• Função: síntese de 
proteínas.

• Livres no citoplasma ou 
ligados ao RE 

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Organelas membranosas
Retículo Endoplasmático (RE)

Rugoso ou granular 
(RER ou REG)

RibossomosLiso (REL)

• Rede de canais

• Associados a 
ribossomos – RER ou 
REG

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Organelas membranosas
Retículo Endoplasmático (RE)

Funções
• Transporte de substâncias
• Síntese de proteínas, carboidratos e lipídios
• Neutralização de toxinas
• Armazenamento de moléculas

Funções específicas:

• REL: síntese e armazenamento de hormônios,
fosfolipídios, glicerídios, glicogênio e colesterol.
• RER ou REG: síntese, modificação e armazenamento de
proteínas.

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Organelas membranosas
Complexo de Golgi

Funções:

• secreção de proteínas e glicoproteínas 
produzidas no retículo endoplasmático 
rugoso.
• formar os lisossomos.
• renovar ou modificar a membrana 
plasmática.
• formar o acrossomo dos 
espermatozoides.
• síntese de polissacarídeos. Fonte 2008 Encyclopedia Britannica ,INC

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Organelas membranosas
Lisossomos

Funções:

• Degradação de organelas e outras substâncias

• Apresentam enzimas digestivas em seu interior –
proteases, lipases, nucleases, fosfatases, etc.

• atua na destruição de elementos endocitados
pelas células – defesa do organismo contra agentes
externos

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Organelas membranosas
Peroxissomos

• Vesículas que nascem de outros peroxissomos

• Degrada peróxido de hidrogênio ou H2O2 utilizando a 
enzima Catalase.

• Metabolização (catabolismo) de ácidos graxos (gera H2O2). 

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Organelas membranosas
Mitocôndrias

Membrana interna

Membrana externa

Matriz

Espaço 
intermediário

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Organelas membranosas
Mitocôndrias

Função:

• Gerar ATP
• Respiração celular

Características:
• Apresenta genoma circular próprio de 
herança materna; são geradas pela divisão de 
outras mitocôndrias

• Na matriz estão proteínas do Ciclo de krebs

• Na membrana interna estão proteínas que 
geram ATP

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Resumo Mitose

Modificada de: OpenStax College with modified work by Mariana Ruiz Villareal, Roy van Heesheen, and the Wadsworth Center.
Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Introdução à Meiose

Meiose: Profase I

1. Leptóteno: cromatina duplicada (fina), 
iniciando-se sua condensação
2. Zigóteno: conexão física entre os 
homólogos - sinapse. 
3. Paquíteno: grande condensação 
cromossômica, quatro cromátides formando o 
bivalente. Crossing over. 
4. Diplóteno: visualização da duplicidade da 
tétrade, bem como de alguns quiasmas.
5. Diacinese: nucléolo se desfaz por completo, 
separação dos homólogos.

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Mitose vs Meiose

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Proteínas
• Máquinas moleculares: regulação (enzimas, hormônios), proteção (IGG), estrutura 

(colágeno), movimento (actina e miosina), transporte (hemoglobina). 
• Fibrosas ou globulares.
• Unidade básica: aminoácido

Aminoácidos
- Zwitteríons (NH3+ e COO-)
- baixo pH – carboxila protonada; 

elevado pH amina protonada
- Ponto isoelétrico – cargas iguais

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Proteínas
Primária

Secundária

Terciária Quaternária

• Alfa hélice, Folhas beta 
(beta pregueada) ou 
espiral aleatória

• Pontes de hidrogênio 
C=O...H-N

• Rotações dos 
aminoácidos alfa

• Pontes de hidrogênio 
entre grupos polares

• Relações com a água 
(hidrofóbicas ou 
hidrofílicas)

• Ligações covalentes (S-
S nas cisteínas)

• Pontes salinas 
(eletrostáticas)

• Coordenação a íon 
metálico.

• Mesmas forças 
que atuam na 
estrutura 
terciária.

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila



02 /0 7 /2 0 2 1

27 0

Proteínas
• Importância da conformação
• Desnaturação proteica – pode ser irreversível

Desnaturante Região afetada

Álcool Camadas de hidratação

Calor Pontes de hidrogênio

Ureia 6M Pontes de hidrogênio

Detergentes Regiões hidrofóbicas

Ácidos e bases, sais Atrações eletrostáticas (pontes salinas)

Agentes redutores, metais pesados Pontes dissulfeto

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Proteínas - enzimas

Classificação:

• transferases: transferem um grupo molecular de um substrato para outro 
(transaminases).

• hidrolases: hidrolisam, ou quebram moléculas utilizando água.
• oxirredutases: transferem grupos de hidrogênio entre substratos, gerando 

reação de oxirredução, como por exemplo, as hidrogenases. 
• Ligases: catalisa reações de junção de substratos (sintetases).
• Isomerase: transformam moléculas em seus isômeros. 
• Liases: destroem ou formam duplas ligações.
• Translocases: movimentam íons e moléculas através de membranas. 

• Catalisam reações, reduzindo a energia de ativação.
• Elevada especificidade.  

Por m
yself-O

w
n

w
ork, adapted

from
Im

age:Activation2 updated.svg, CC BY-SA 3.0, 
https://com

m
ons.w

ikim
edia.org/w

/index.php?curid=1846555

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Proteínas - enzimas

Sítio ativo

Atividade enzimática:

- Concentração enzima (linear) e substrato (curva de 
saturação)

- Temperatura 
- pH

v

Temp e pH

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Fosforilação oxidativa e cadeia de transporte de elétrons

Fonte : https://pt.khanacadem
y.org/science/biology/cellular-respiration-and-

ferm
entation/oxidative-phosphorylation/a/oxidative-phosphorylation-etc

Espaço intermediário

Ciclo 
de 
KrebsMatriz

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Ciclo de Krebs 
ou ciclo do ácido cítrico

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Glicose 6 fosfato, Piruvato e Acetil CoA

Glicose

Glicose 6 Fosfato

G1P F6P 6 Fosfogliconato

Glicogênio Piruvato
Ribose 5 
fosfato

Piruvato

Acetil CoA

Ácidos Graxos

Lactato

AlaninaOxaloacetato

Glicose 6 fosfato

HMG CoA

Colesterol Corpos cetônicos

CO2

Aminoácidos 
cetogênicos

Aminoácidos 
Glicogênicos

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila



02 /0 7 /2 0 2 1

27 3

Prof. MSc. André D’Ávila

Glicólise

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Prof. MSc. André D’Ávila

Destino do piruvato - aerobiose

Piruvato -
Desidrogenase
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Beta oxidação
1. Ativação
2. Oxidação
3. Hidratação
4. Oxidação
5. Tiólise

Beta Oxidação ou 
Ciclo de Lynen

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Corpos cetônicos
• O organismo dá preferência ao 

uso da glicose
• Quando há pouca glicose e 

muita demanda energética, o 
oxaloacetato é insuficiente

• Há acúmulo de AcetilCoA

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Metabolismo do cetoácido

CH3

+
CH3

+

Energia = CK Estoque = Glicose

• AA Glicogênicos
• AA cetogênicos – podem formar Acetil CoA ou Acetoácidos – corpos cetônicos

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Metabolismo do cetoácido

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Via das pentoses fosfato

5C

5C

5C

7C

3C

6C

4C

6C

3C

1. Formar Ribose 5P
2. Reciclar NADPH

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Anabolismo de ácidos graxos
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Anabolismo de ácidos graxos

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Período pós absortivo

Modificado de Marzzoco e Torres 2007

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Jejum

Modificado de Marzzoco e Torres 2007Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Zigoto a mórula

Mórula

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Prof. MSc. André D’Ávila

Tipos de ovos determinam segmentação

Fonte: Amabis & Martho 2016

Tipos de segmentação

Fonte: UFV

Mamíferos

Anfíbios

Répteis e aves

Artrópodes

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Blastocisto e implantação

Fonte: Nazari e Muller 2011

Diferenciação do embrioblasto

• Cavidade exocelômica (antiga blastocele) vai formar vesícula 
vitelínica

• Trofoblasto forma mesoderma extraembrionário, que formará 
celoma extraembrionário.

Fonte: N
azarie M

uller 2011Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Gastrulação anfioxo

• Invaginação da blástula – ectoderme e endoderme
• Forma-se o blastóporo na região de invaginação  
• Cavidade é chamada de arquêntero ou gastrocela

2 3

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Gastrulação humana

• Linha primitiva forma eixo antero posterior
• Células migrantes formam mesoderme depois da 

endoderme.
• A partir do nó primitivo, forma-se a notocorda, por 

células migrantes, longitudinalmente. 
• Ao final, forma-se o disco tri-laminar

Fonte: Nazari e Muller 2011

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Final da fase pré embrionária humana

Origem dos tecidos embrionários

Estruturas embrionárias Embrioblasto Epiblasto Ectoderma, mesoderma, 
endoderma, notocorda

Hipoblasto Revestimento lateral e 
assoalho da vesícula 

vitelínica

Estruturas extra 
embrionárias

Trofoblasto Citotrofoblasto, 
sinciciotrofoblasto, 

mesoderma 
extraembrionário, 

amnioblastos

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Final da fase pré embrionária humana

Fonte: Amabis & Martho 2016

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Neurulação

Fonte: Amabis & Martho 2016
Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Prof. MSc. André D’Ávila

Dobramentos do embrião

Fonte: Nazari e Muller 2011

Corte Sagital
Corte transversal
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Prof. MSc. André D’Ávila

Ectoderme
• Superficial ou cutâneo

Sofrerá dobramentos envolvendo o embrião inteiro 
Formará a epiderme

• Neural

Ectoderme que formará o tubo e a crista neurais
Tubo neural = SNC
Crista neural = SNP, melanócitos, ossos do crânio. Contribui para formação o coração, 
tireoide, paratireoide, timo, suprarrenal e glândulas salivares. 

Prof. MSc. André D’Ávila

Endoderme
• Revestimento do sistema digestório e respiratório. Glândulas. Pâncreas. Fígado.

Mesoderme
• Paraxial – somitos = músculos, ossos, cartilagens, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo de preenchimento e 

sustentação.

• Intermediário  = gônadas e rins

• Lateral Somático = esqueleto apendicular
• Lateral esplâncnico = músculos, cartilagens, vasos, tecido conjuntivo de preenchimento e sustentação do 

sistema respiratório e digestório. 
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Fonte: Nazari e Muller 2011

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Fonte: Nazari e Muller 2011

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Prof. MSc. André D’Ávila

Saco vitelínico e alantoide
• Formado a partir de mesoderma e endoderma
• Nutre o embrião
• Em mamíferos é reduzido e se liga diretamente 

ao intestino do embrião pelo duto vitelino. 
• No início, produz células do sangue. 

• Formado por endo e mesoderma
• É envolvido no armazenamento de excretas
• Participa de trocas gasosas (cório)
• É importante para captação de cálcio
• Em mamíferos , é reduzido e auxilia na 

formação da placenta e do cordão umbilical

Prof. MSc. André D’Ávila

Âmnio e Cório
• Proteção mecânica, manutenção da 

temperatura e hidratação – Bolsa amniótica
• Formado pelo epiblasto e ectoderme ou 

ectoderme e mesoderme

• Formado pelo sincicioblasto, citotrofoblasto e 
mesoderme extra embionária / ectoderme e 
mesoderme

• É o mais externo dos anexos; auxilia nas 
trocas gasosas

• Forma a placenta, junto com o endométrio
• Libera três tipos de hormônios: 

• Gonadotrofina
• Somatotrofina
• esteroides
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Prof. MSc. André D’Ávila

Placenta e cordão umbilical
• Exclusiva de mamíferos placentários 

(Eutéria)
• Nutrição, trocas gasosas, remoção de 

resíduos, imunidade. Não há mistura de 
sangue feto/materno. 

• Fonte de células tronco.
• Formada pelo cório (vilosidades) e pela 

decídua basal do endométrio. 
• Hormônios produzidos:

• Lactogênio placentário
• Estrógeno e progesterona
• Gonadotrofina coriônica humana

• Formado no pedículo do embrião, a partir de 
mesoderma extraembrionário. 

• Liga o feto à placenta. 

Prof. MSc. André D’Ávila

Anexo embrionário Origem embrionária Função Presente em:

Âmnio Ectoderme Mesoderme

Proteção contra 
desidratação e choques 

mecânicos

Répteis, aves e 
mamíferos

Saco Vitelino Endoderme Mesoderme
Fornecimento de 

nutrientes
Peixes, répteis, aves e 

mamíferos

Alantoide Endoderme Mesoderme
Armazenamento de 

resíduos metabólicos
Répteis, aves e 

mamíferos

Córion Ectoderme Mesoderme

Troca de gases, 
transporte de cálcio e 
nutrientes, secreção 

hormonal

Répteis, aves e 
mamíferos

Placenta 
Córion e Endométrio 

Uterino

Trocas gasosas, secreção 
hormonal, nutrição e 

excreção

Mamíferos
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Ondulatória

Física - Prof. Vinícius Silva

• MHS: Conceito, Pêndulo Simples, Sistema Massa-Mola Análise Energética

• Fenômenos Ondulatórios: Reflexão, Refração, interferência, batimento, 
polarização, ressonância...

• Equação fundamental da ondulatória

• Ondas Eletromagnéticas (espectro eletromagnético)

Anotações

Física - Prof. Vinícius Silva
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Óptica Geométrica

Física - Prof. Vinícius Silva

• Lentes delgadas: conceito, classificação, formação de imagens, estudo 
analítico, equação dos fabricantes de lentes, vergência, defeitos de visão 
(ametropias)

Anotações

Física - Prof. Vinícius Silva
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Eletrostática

Física - Prof. Vinícius Silva

• Carga elétrica
• Força Elétrica
• Campo Elétrico
• Potencial elétrico
• Trabalho da força elétrica

Anotações

Física - Prof. Vinícius Silva
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Eletrodinâmica

Física - Prof. Vinícius Silva

• Corrente elétrica

• Resistores

• Medidas elétricas

• Circuitos elétricos

Anotações

Física - Prof. Vinícius Silva



02 /0 7 /2 0 2 1

29 3

Espectroscopias

Física - Prof. Vinícius Silva

• Equação de Planck

• Luz forense

• Fluorescência x Fosforescência

Anotações

Física - Prof. Vinícius Silva
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