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Direito Administrativo

Prof. Thállius Moraes
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DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

1) (FGV) Após provocação do Prefeito Municipal, sua assessoria jurídica informou que
somente alguns entes da Administração Pública indireta poderiam ter personalidade jurídica
de direito privado. Considerando essa informação, determinou que fosse feito um
levantamento dos entes que preenchiam esses requisitos. Dentre os entes que integram a
Administração Pública indireta, referidos no Art. 37 da Constituição da República de 1988,
estão enquadradas no padrão traçado pela assessoria jurídica:
A) as autarquias e as fundações públicas;
B) apenas as empresas públicas;
C) as sociedades de economia mista e as empresas públicas;
D) apenas as sociedades de economia mista;
E) apenas as fundações públicas.
.
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2) (FGV) Com o escopo de fomentar a especialização do órgão, com a consequente e
posterior melhor capacitação dos servidores lá lotados, determinado Tribunal de Justiça, no
exercício de função administrativa, observadas as formalidades legais, subdividiu o então
Departamento de Engenharia e Licitações em dois novos departamentos, um de Engenharia e
outro de Licitações.
De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, esse desmembramento de um órgão em
dois, com o objetivo de melhorar a prestação do serviço público e assim atender ao princípio
da eficiência, é a:
A) delegação administrativa;
B) centralização administrativa;
C) concentração administrativa;
D) desconcentração administrativa;
E) descentralização administrativa.

3) (FGV) Em tema de poderes administrativos, a doutrina de Direito Administrativo ensina
que os atos administrativos da delegação e da avocação são fundamentados na prerrogativa
do agente público decorrente do poder:
A) disciplinar, segundo o qual o agente público com competência pode expedir normas gerais
e abstratas para viabilizar a aplicabilidade de lei preexistente;
B) hierárquico, segundo o qual o agente público de hierarquia superior pode, na forma da lei,
estender ou chamar para si, de forma temporária, competência para determinado ato;
C) normativo, segundo o qual o agente público pode restringir liberdades individuais e
propriedade privada em prol do interesse público coletivo;
D) regulamentar, segundo o qual a autoridade pública competente deve expedir decretos
autônomos para disciplinar o funcionamento orgânico da administração;
E) de polícia, segundo o qual a autoridade pública tem a faculdade de estabelecer a
competência dos servidores que lhe são vinculados, sob pena de uso das forças de segurança.



09/07/2021

4) (FGV) João estacionou seu carro em plena via pública, em local onde era proibido parar e
estacionar. Horas depois, quando retornou ao local, foi informado de que agentes públicos guincharam
seu veículo, que foi levado ao depósito público, haja vista que estava impedindo a regular circulação de
outros carros, inclusive de ambulâncias que por ali precisam passar para chegar a hospital próximo. No
caso em tela, o atributo do ato administrativo que autoriza os agentes públicos a praticarem o ato com
aplicação de meio direto para sua concretização, na hipótese em que os meios indiretos de coerção
não atenderiam ao interesse público, é a:
A) exigibilidade, sem necessidade de prévio processo administrativo ou de contraditório diferido pelo
administrado;
B) coercibilidade, com necessidade de prévio processo administrativo sumário com contraditório e
ampla defesa ao administrado;
C) autoexecutoriedade, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, mas se admitindo o
contraditório diferido pelo administrado;
D) imperatividade, com necessidade de prévio processo administrativo ou judicial, para atendimento
ao princípio do devido processo legal;
E) discricionariedade, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, mas com prévio
processo administrativo sumário.

5) (FGV) O Município de Salvador, com escopo de fomentar o turismo e manter a memória
cultural local, pretende realizar a contratação de serviços técnicos de restauração de obras de
arte e bens de valor histórico, de natureza singular, com empresa de notória especialização,
no valor total de duzentos mil reais, atendendo aos princípios da economicidade e legalidade.
De acordo com a Lei nº 8.666/93, o contrato administrativo deverá ser firmado mediante:
A) dispensa de licitação, diante de permissivo legal;
B) inexigibilidade de licitação, diante de permissivo legal;
C) licitação na modalidade convite, obrigatoriamente, diante do valor do contrato;
D) licitação na modalidade tomada de preços, obrigatoriamente, diante do valor do contrato;
E) licitação na modalidade concorrência, obrigatoriamente, diante do valor do contrato.
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6) (FGV) Determinado Município, após licitação na modalidade concorrência, firmou com
sociedade empresária contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo de
passageiros intramunicipal. No curso do contrato, durante o prazo da concessão, o poder
concedente, por motivo de interesse público, deseja retomar o serviço público. No caso em
tela, está-se diante da extinção do contrato pela:
A) encampação, que configura cláusula exorbitante, desde que mediante lei autorizativa
específica e após prévio pagamento da indenização;
B) caducidade, que decorre da supremacia do interesse público, mediante prévia decisão
judicial, com ulterior pagamento de indenização;
C) rescisão, que decorre do poder de autotutela da Administração Pública, mediante prévia
decisão judicial, com ulterior pagamento de indenização;
D) anulação, que decorre da supremacia do interesse público, mediante decisão judicial, com
prévio pagamento de indenização;
E) caducidade, que decorre da supremacia do interesse público, independentemente de prévia
decisão judicial, com ulterior pagamento de indenização.

7) (FGV) Os contratos regidos pela Lei 8.666/93 poderão ser alterados e os contratados ficam
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais:
A) os acréscimos ou supressões que se fizerem na reforma de edifício ou de equipamento,
serviços ou compras, até 20% (vinte por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de obras, até o limite de 30% (trinta por cento) para as suas supressões.
B) os acréscimos de reforma de edifícios ou de equipamentos, obras, serviços ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de supressão, até
o limite de 50% (cinquenta por cento).
C) as supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 30% (trinta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de acréscimo, até o limite de 50% (cinquenta por
cento).
D) os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
E) os acréscimos ou supressões de reforma de edifícios, serviços ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de obras, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para as suas supressões.
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Considere a sentença:

“Se Emília é capixaba, então ela gosta de moqueca”. 

Um cenário no qual a sentença dada é falsa é:

A. Emília é carioca e não gosta de moqueca;

B. Emília é paulista e gosta de moqueca;

C. Emília é capixaba e não gosta de moqueca;

D. Emília é capixaba e gosta de moqueca;

E. Emília é mineira e gosta de moqueca.

FGV - (BANESTES)/2018 

Considere a afirmativa:

“Este mês tem 31 dias e o mês que vem também terá”

A negação dessa afirmativa é

A. “Este mês tem 30 dias e o mês que vem terá 31”.

B. “Este mês não tem 31 dias e o mês que vem também não terá”.

C. “Este mês tem 31 dias e o mês que vem não terá”.

D. “Este mês tem 30 dias ou o mês que vem também terá”.

E. “Este mês não tem 31 dias ou o mês que vem não terá 31 dias”.

FGV - (Pref Salvador)/2019 
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Considere a sentença: 

“Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema”.

A negação lógica dessa sentença é:

A. Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema;

B. Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema;

C. Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado;

D. Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema;

E. Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.

FGV - (MPE RJ)/2019 

Considere a sentença:

“Se João gosta de goiaba, então gosta de abacate.”

Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é

A. “João não gosta de goiaba ou gosta de abacate”.

B. “Se João não gosta de goiaba, então não gosta de abacate.”

C. “Se João gosta de abacate, então gosta de goiaba.”

D. “João gosta de goiaba e não gosta de abacate.”

E. “João gosta de goiaba ou gosta de abacate.

FGV - Docente (Angra)/2019
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Considere a sentença:

“Se Arlindo é baixo, então Arlindo não é atleta.”

Assinale a opção que apresenta a sentença logicamente equivalente à sentença dada.

A. “Se Arlindo não é atleta, então Arlindo é baixo.”

B. “Se Arlindo não é baixo, então Arlindo é atleta.”

C. “Se Arlindo é atleta, então Arlindo não é baixo.”

D. “Arlindo é baixo e atleta.”

E. “Arlindo não é baixo e não é atleta.”

FGV - (CGM Niterói)/2018 

Considere a sentença a seguir.

“Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro”.

Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença dada.

A. “Se não nasci em Rondônia nem em Roraima, então não sou brasileiro”.

B. “Se nasci em Rondônia, então sou brasileiro”.

C. “Se não nasci em Roraima, então não sou brasileiro”.

D. “Se não sou brasileiro, então não nasci em Rondônia nem em Roraima”.

E. “Se sou brasileiro e não nasci em Rondônia, então nasci em Roraima”.

7. FGV - (ALERO)/2018 
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Um gerente disse a seus subordinados: “Todos que atingirem as nossas três metas anuais serão 
promovidos”.

O ano acabou, o gerente cumpriu sua promessa e Pedro é um de seus subordinados.

Pode-se deduzir logicamente que:

A. Se Pedro foi promovido, então ele atingiu pelo menos uma das três metas anuais;

B. Se Pedro foi promovido, então ele atingiu as três metas anuais;

C. Se Pedro não foi promovido, então ele não atingiu pelo menos uma das três metas anuais;

D. Se Pedro não foi promovido, então ele não atingiu nenhuma das três metas anuais;

E. Se Pedro não atingiu pelo menos uma das três metas anuais, então ele não foi promovido.

FGV - (BANESTES)/2018 

Sobre os conjuntos A e B, sabe-se que:

A – B tem 7 elementos;

A tem 28 elementos;

A união de A e B tem 38 elementos.

O número de elementos do conjunto B é:

A. 10;

B. 18;

C. 21;

D. 31;

E. 35.

FGV - (MPE RJ)/2019 
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Na assembleia de um condomínio, duas questões independentes foram colocadas em votação 
para aprovação. Dos 200 condôminos presentes, 125 votaram a favor da primeira questão, 110 
votaram a favor da segunda questão e 45 votaram contra as duas questões.

Não houve votos em branco ou anulados.

O número de condôminos que votaram a favor das duas questões foi:

A. 80;

B. 75;

C. 70;

D. 65;

E. 60.

FGV (IBGE)/Municipal/2017 

Em uma turma de estudantes, 2/5 deles jogam vôlei e 3/4 jogam futebol.

O número mínimo de estudantes dessa turma que jogam vôlei e também futebol é

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 15.

E. 20.

FGV - (Pref Angra)/2019
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Em um grupo de 30 profissionais, todos são engenheiros ou arquitetos. A quantidade daqueles 
que são somente arquitetos é o dobro da quantidade dos que são somente engenheiros. Doze 
desses profissionais são arquitetos e também engenheiros.

Assinale a opção que indica o número de engenheiros desse grupo.

A. 6

B. 10

C. 12

D. 18

E. 24

FGV - (Pref Salvador)/2017 

Cada um dos 40 funcionários de uma empresa tem pelo menos uma das habilidades A, B ou C. 
Nenhum deles tem as três habilidades. 21 deles não têm a habilidade A, 20 deles não têm a 
habilidade B e 24 deles não têm a habilidade C.

O número de funcionários dessa empresa que têm duas das habilidades A, B ou C é

A. 11.

B. 13.

C. 15.

D. 17.

E. 19.

FGV - (SEPOG RO)/2017 
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Assinale a opção que indica o número de permutações das letras da palavra SUSSURRO.

A. 1680.

B. 1560.

C. 1440.

D. 1320.

E. 1260.

FGV - (ALERO)/2018

O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão escolhidos entre os 10 deputados do 
Partido X e os 6 deputados do Partido Y. Os Partidos acordaram que os dois cargos não poderão 
ser ocupados por deputados de um mesmo Partido.

O número de maneiras diferentes de se escolher o presidente e o vice-presidente dessa 
comissão, é

A. 16.

B. 32.

C. 60.

D. 64.

E. 120.

FGV - (ALERO)/2018 
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Em um torneio de handebol, no qual cada time joga uma única vez com cada um dos outros, há 
6 times participantes.

O número de jogos desse torneio é

A. 30.

B. 24.

C. 21.

D. 20.

E. 15.

FGV - (Pref Angra)/2019

Peter é um ótimo lançador de dardos. A cada lançamento, a probabilidade de Peter acertar o 
alvo é de 90% e independe de Peter ter acertado ou não o alvo em lançamentos anteriores.

Após fazer dois lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado o alvo nos 
dois lançamentos é de

A. 180%.

B. 90%.

C. 81%.

D. 72%.

E. 60%.

FGV - (Pref Angra)/2019
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Em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor do que 
em janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no 
número de furtos de automóveis.

Nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de 
automóveis, houve

A. um aumento de 5%.

B. um aumento de 12,5%.

C. um aumento de 15%.

D. uma redução de 13%.

E. uma redução de 15%.

FGV - Aluno-Oficial (PM SP)/2021

Sérgio tem 50% mais figurinhas das seleções da Copa do Mundo do que Alice. Sheila tem 25% 
menos figurinhas do que Alice.

Conclui-se que

A. Sérgio tem 20% mais figurinhas do que Sheila.

B. Sérgio tem 25% mais figurinhas do que Sheila.

C. Sérgio tem 50% mais figurinhas do que Sheila.

D. Sérgio tem 75% mais figurinhas do que Sheila.

E. Sérgio tem 100% mais figurinhas do que Sheila.

FGV - (CGM Niterói)/2018 
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Armando pagou uma prestação após o vencimento, com 5% de juros. O valor total pago por 
Armando, juros incluídos, foi de R$252,00.

O valor original da prestação, sem os 5% de juros, era de

A. R$242,00.

B. R$240,00.

C. R$239,40.

D. R$238,20.

E. R$236,60.

FGV - (Pref Salvador)/2019

O mapa de um loteamento foi construído na escala 1:2500. No centro desse loteamento há uma 
praça que aparece no mapa como um retângulo de 3 cm por 4 cm.

A área real dessa praça é de

A. 300 m².

B. 3000 m².

C. 750 m².

D. 7500 m².

E. 12000 m².

Professor Matemática/2019



09/07/2021

1. FGV - (BANESTES)/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018 

Considere a sentença: “Se Emília é capixaba, então ela gosta de 
moqueca”. Um cenário no qual a sentença dada é falsa é:

A. Emília é carioca e não gosta de moqueca;

B. Emília é paulista e gosta de moqueca;

C. Emília é capixaba e não gosta de moqueca;

D. Emília é capixaba e gosta de moqueca;

E. Emília é mineira e gosta de moqueca.

Português

Profa. Janaina Arruda
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Observação

Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar
detalhadamente o que nos cerca. Por outro lado, somos tão bombardeados por
imagens e por estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos a não
perceber o que está em volta, aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica
cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do
possível comprador, até que sejamos capazes de “ver sem olhar”. Ou seja, mesmo sem
estarmos interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de propaganda.

Revisão de Véspera - PCRN

Isso nos tem levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já que não é preciso fazer
nenhum esforço, pois a propaganda e as imagens se encarregam de nos invadir.

Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma primeira habilidade que
precisamos renovar, estimular e desenvolver é a observação. Ela deve deixar de ser
passiva para tornar-se ativa, voluntária: observo o que quero, porque quero, como
quero, da forma que quero, quando quero observar.

Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer genericamente:
alto, magro, de meia-idade: ou então ser bem específico:

Revisão de Véspera - PCRN
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tem aproximadamente 1 metro e oitenta, é magro, está vestido com uma calça azul,
camisa branca, tênis, jaqueta de couro marrom, tem cabelos escuros, encaracolados,
curtos, olhos azuis, usa costeletas, tem um sinal escuro do lado direito do rosto e cerca
de 40 anos.

Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais observação.
Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a partir dessa descrição detalhada,
posso encontrá-la com mais facilidade.

OLIVEIRA, J. e GARCEZ, L. Explicando a Arte. Ed. Nova Fronteira. 2001.

Revisão de Véspera - PCRN

01. Assinale a opção que indica o objetivo principal do texto.

(A) Valorizar a arte em nossa vida cotidiana.

(B) Ensinar como escapar da propaganda enganosa.

(C) Explicar o meio de funcionamento da publicidade.

(D) Destacar a importância da observação das imagens.

(E) Fazer com que a propaganda seja mais bem considerada.

Revisão de Véspera - PCRN
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02. Em todas as opções a seguir foram sublinhadas orações. Indique aquela que tem seu
valor semântico corretamente indicado.

(A) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar
detalhadamente o que nos cerca.” / consequência.

(B) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que,
para nos protegermos do excesso, aprendemos a não perceber muito o que está em
volta, ...” / explicação.

(C) “Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / conclusão.

Revisão de Véspera - PCRN

(D) “Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível comprador,
até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´.” / proporção.

(E) “Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de perceber
uma imagem de propaganda.” / causa.

Revisão de Véspera - PCRN
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03. “Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, voluntária: observo o que
quero, porque quero, como quero, da forma que quero, quando quero observar.”

O trecho acima fala de vários aspectos da observação; assinale a opção que apresenta o
aspecto cujo valor semântico está explicitado erradamente.

(A) “o que quero” / o objetivo.

(B) “porque quero” / a explicação.

(C) “como quero” / o meio.

(D) “da forma que quero” / o modo.

(E) “quando quero observar” / o tempo.
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04. Em todos os segmentos a seguir, retirados do texto 1, há um conector sublinhado.
Indique o substituto correto dentre os que são indicados,supondo-se adaptações das
frases.

(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens ...” / Assim.

(B) “...para nos proteger do excesso” / apesar de.

(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva” / Visto que.

(D) “mesmo sem estarmos interessados” / embora.

(E) “já que não é preciso fazer nenhum esforço” / logo.
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05. “Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa”; a relação de oposição entre as
duas palavras sublinhadas se repete em

(A) cuidadosa / displicente.

(B) demorada / lenta.

(C) superficial / desimportante.

(D) afetiva / sentimental.

(E) produtiva / reprodutiva.
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06. Segundo o texto, a propaganda se torna mais agressiva porque

(A) deve intensificar o bombardeio sobre os consumidores.

(B) procura opor-se à autoproteção dos clientes.

(C) pretende vender os produtos anunciados.

(D) deseja sobrepor-se aos concorrentes.

(E) tenta chegar ao público-alvo ideal.
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07. “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que,
para nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está em volta,
aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os
produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível comprador, até que
sejamos capazes de ´ver sem olhar´. Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não
podemos escapar de perceber uma imagem de propaganda”.

Esse segmento do texto nos mostra um conjunto de características do texto publicitário.
A característica que não está presente nesse segmento é a de que o texto publicitário
deve
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(A) dirigir-se ao comprador potencial do produto anunciado.

(B) produzir mensagens subliminares.

(C) convencer os compradores a adquirirem o produto.

(D) criar interesse pelos produtos indicados.

(E) mudar a ideologia social dos clientes.
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08. “Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível comprador,
até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´.”

O segmento ´ver sem olhar´ mostra

(A) um erro gramatical.

(B) uma incoerência lógica.

(C) uma expressão popular.

(D) uma citação intertextual.

(E) uma repetição desnecessária.
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09. Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a inclusão, a mudança
de posição ou a retirada de uma vírgula altera o sentido do texto.

(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens...” / Por outro lado somos
tão bombardeados por imagens.

(B) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por isso a propaganda fica
cada vez mais agressiva.

(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por isso a propaganda fica
cada vez mais, agressiva.
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(D) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar ...” /
Vivemos tão apressados, que estamos perdendo a habilidade de observar.

(E) “...a habilidade de observar detalhadamente o que nos cerca.” / a habilidade de
observar, detalhadamente, o que nos cerca.
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10. “Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma primeira habilidade que
precisamos renovar, estimular e desenvolver é a observação.” Se transformarmos as
orações reduzidas sublinhadas em orações desenvolvidas, as formas adequadas serão:

(A) para que apreciemos a arte e saibamos ler imagens.

(B) para que apreciássemos a arte e soubéssemos ler imagens.

(C) para que tivéssemos apreciado a arte e sabermos ler imagens.

(D) para a apreciação da arte e a sabedoria de ler imagens.

(E) Para apreciarmos a arte e sabermos ler imagens.
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11. O penúltimo parágrafo do texto traz exemplos de textos descritivos. A característica
determinante desse modo de organização textual é

(A) o fornecimento de informações.

(B) a apresentação de diferentes pontos de vista.

(C) o relato de fatos em sucessão cronológica.

(D) a tentativa de convencimento do leitor.

(E) a indicação de dados de um objetivo.

Revisão de Véspera - PCRN

12. Uma das classes de palavras mais frequentes em descrições é a dos adjetivos que
podem indicar estados, características, qualidades ou relações.

Os adjetivos predominantes nos segmentos descritivos são os indicadores de

(A) qualidade.

(B) estado.

(C) traço psicológico.

(D) característica.

(E) relação.
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13. “Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais observação.
Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a partir dessa descrição detalhada,
posso encontrá-la com mais facilidade.”

Nesse parágrafo do texto há três ocorrências do vocábulo mais. Sobre essas
ocorrências, assinale a afirmativa correta.

(A) Os três vocábulos pertencem a três classes diferentes.

(B) Os três vocábulos pertencem à mesma classe gramatical.

(C) As duas últimas ocorrências documentam a classe dos pronomes.
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(D) As duas primeiras ocorrências documentam a classe dos advérbios.

(E) A segunda ocorrência documenta uma classe gramatical diferente das demais.
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14. “Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais observação.
Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a partir dessa descrição detalhada,
posso encontrá-la com mais facilidade.”

Assinale o termo desse fragmento do texto que não estabelece qualquer ligação coesiva
com um termo antecedente.

(A) Essa segunda descrição.

(B) tal pessoa.

(C) dessa descrição detalhada.

(D) la.

(E) mais facilidade.
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Observe a charge a seguir.
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15. Na imagem há um grupo de elementos que representam oposição entre os dois
personagens; a única distinção inexistente na charge é:

(A) gordura X magreza;

(B) alimentos industrializados X alimentos orgânicos;

(C) refrigerante X suco natural;

(D) frituras X produtos naturais;

(E) carne X frutas, legumes e vegetais
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16. Considerando-se a charge como um texto argumentativo, o argumento apresentado
se apoia na:

(A) sedução, prometendo satisfação;

(B) tentação, oferecendo vantagens;

(C) intimidação, apelando para o medo;

(D) provocação, referindo-se à competição;

(E) constrangimento, causando incômodo social.
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17. O objetivo da charge é:

(A) condenar a preocupação exagerada com a alimentação;

(B) aconselhar uma alimentação saudável;

(C) desaconselhar a ingestão de refrigerantes;

(D) incentivar a busca por um corpo perfeito;

(E) alertar para os perigos provocados pela gordura em excesso.
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18. A palavra “agrícola-ambiental” aparece grafada com hífen pela mesma razão
semântica do seguinte vocábulo abaixo:

(A) segunda-feira;

(B) tenente-coronel;

(C) inter-relacionamento;

(D) cara-de-pau;

(E) político-econômico.
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19. Leia o cartaz a seguir, colado em um poste da praia de Copacabana.

Se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, então porque não morre
para garantir o emprego do coveiro?

Assinale a opção que mostra um erro do texto do cartaz.

A) A grafia de “porque”.

B) A falta de acento em “emprego”.

C) O emprego da vírgula entre as frases.

D) O uso de “garantir” em lugar de “garantia”.

E) A repetição indevida da palavra “garantir”.
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20. Assinale a opção que apresenta as duas palavras que estão acentuadas
corretamente

A) Família / economía

B) Máquina / vôo

C) Aliás / vêem

D) Caráter / cooperatíva

E) Saída / termômetro
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INFORMÁTICA
Prof. Rani Passos

1. Observe os itens do Menu Iniciar do Windows 10 enumerados na figura a 
seguir.

Ao clicar no item número 4 (     ), será possível acessar a função:
A) Menu;
B) Conta;
C) Ligar/Desligar;
D) Configurações;
E) Explorador de Arquivos.

Título do bloco de conteúdo
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2. No Microsoft Windows 10, quando o usuário recupera um arquivo apagado 
que ainda estava na lixeira, o arquivo recuperado é armazenado
A) na Área de Trabalho do usuário.
B) na pasta Arquivos Recuperados.
C) na pasta Documentos.
D) na pasta onde ele estava antes de ser apagado.
E) na raiz do disco do usuário.

Título do bloco de conteúdo

3. No Windows 10, se um arquivo localizado na pasta C:\Documentos for 
arrastado com o mouse para o diretório destino C:\TEMP e, simultaneamente, a tecla 
SHIFT for pressionada, o arquivo será
A) movido para o destino.
B) mantido onde está, porém, uma cópia será criada na pasta destino.
C) mantido onde está, porém, um atalho para este arquivo será criado na pasta 
destino.
D) movido para o destino, porém, um atalho será criado na área de trabalho para 
este arquivo.
E) enviado para a lixeira.
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4. O sistema operacional Windows 10 oferece uma barra de tarefas localizada, 
por padrão, na parte inferior da tela.

O botão da barra de tarefas indicado pela seta é utilizado para
A) organizar as janelas abertas em uma única pilha em leque.
B) minimizar/restaurar todas as janelas.
C) abrir todos os sites da barra de favoritos com um clique.
D) alternar do modo PC para tablete.
E) criar e gerenciar áreas de trabalho virtuais.
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5. Sobre arquivos e pastas no sistema operacional Windows 10, analise as 
afirmativas a seguir.
I. Arquivos podem ter nomes de até 512 caracteres.
II. Os caracteres * e ? não podem ser utilizados para atribuir nomes a arquivos e 
pastas.
III. A opção de renomear o arquivo é apresentada ao selecionar o nome do arquivo e 
pressionar F2 no Explorador de Arquivos.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.
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6. Assinale a opção que apresenta dois dispositivos de saída de dados cujo 
resultado possa ser lido por humanos sem a necessidade de outros recursos 
eletrônicos.
A) Disco óptico e scanner.
B) Impressora e disco óptico.
C) Impressora e plotter.
D) Plotter e disco óptico.
E) Scanner e impressora.
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7. Quando a alimentação do computador é desligada, esse tipo de memória 
perde seu conteúdo. Esta característica é suficiente para classificar esta memória 
como
A) dinâmica.
B) estática.
C) não volátil.
D) regravável.
E) volátil.
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8. Com relação ao domínio “.br”, avalie as afirmações a seguir.
I. É destinado a sites que estejam hospedados fisicamente no Brasil.
II. É regido por uma entidade brasileira.
III. Somente brasileiros, incluindo os naturalizados, podem possuir um domínio “.br”.
É correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) I, II e III.
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9. Sobre o significado dos termos Internet e Intranet, considere as afirmativas a 
seguir.
I. São sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização.
II. A Intranet não pode ser acessada remotamente via Internet sem autenticação.
III. A Intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos, com acesso 
limitado.
Está correto somente o que se afirma em:
A) I;
B) II;
C) III;
D) I e II;
E) II e III.
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10. No Google Chrome, o atalho Ctrl+Shift+N abre uma nova janela incógnita.
Com relação a essa janela, assinale a afirmativa correta.
A) Os dados enviados de/para os servidores são criptografados.
B) As informações de navegação do usuário não podem ser rastreadas.
C) As modificações no bookmark do usuário são descartadas quando a janela é 
fechada.
D) Nenhuma informação sobre o histórico de navegação é armazenada.
E) O usuário não pode fazer download de arquivos.
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11. O navegador Google Chrome é amplamente utilizado e, como seus similares, 
oferece a possibilidade de limpar dados de navegação que são acumulados ao longo 
do uso. Considere a lista a seguir.
I. Arquivos downloaded pelo navegador;
II. Cookies;
III. Histórico de navegação;
IV. Imagens e arquivos armazenados no cache do navegador;
V. Páginas gravadas pelo comando “salvar como...”.
No caso do Chrome, especificamente, as opções oferecidas na limpeza de dados de 
navegação cobrem, dessa lista, apenas os casos:
A) I, II, IV, V;
B) I, III, V;
C) II, III, IV;
D) II, III, V;
E) III, IV, V.
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12. Considere a seguinte sequência de eventos, ordenada cronologicamente.
I. Usuário A envia um e-mail colocando o usuário B no campo “Para”, o usuário C no 
campo “Cc” e o usuário D no campo “Cco”;
II. O usuário B, ao receber o e-mail, utiliza a opção de “responder para todos” e 
acrescenta o usuário E no campo “Para”.
Assinale a opção que indica os usuários que receberam o e-mail enviado por B.
A) A, somente.
B) A e E, somente.
C) A, C e E, somente.
D) A, D e E, somente.
E) A, C, D e E, somente.
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13. Considere uma planilha MS Excel BR na qual a célula B1 contém a fórmula
=SE(A1>10;A1*0,3;A1*0,5)+A$2
Dado que as células A1 e A2 contêm, respectivamente, os valores 10 e 12, assinale o 
valor exibido na célula B1.
A) 12
B) 14
C) 17
D) #NOME?
E) #VALOR!
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14. Analise a figura a seguir, que mostra algumas células do Excel do MS Office.

Se o conteúdo da célula G1 (mostrado como equação na figura) for copiado por meio 
de Ctrl+C e Ctrl+V para a célula H2, o valor da célula H2 será
A) 3.
B) 12.
C) 20.
D) 40.
E) 48.
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15. No MS Word, o “pincel de formatação” é utilizado para
A) estabelecer critérios de cores de fundo nas células de uma tabela.
B) definir padrões de bordas para uma tabela.
C) alternar tipos de layout de exibição.
D) copiar a formatação de um trecho e aplicá-la em outro.
E) desenhar formas, tais como retângulos, setas e linhas.
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16. Observe a seguinte lista de Estados elaborada no Microsoft Word.

A alternativa que apresenta corretamente o Estado com a sua respectiva formatação 
é:
A) Rio de Janeiro, Cor do Realce do Texto;
B) São Paulo, Itálico;
C) Minas Gerais, Sombreamento;
D) Pernambuco, Efeitos de Texto;
E) Sergipe, Tachado.
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17. Em alguns documentos, é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um 
exemplo disso é iniciar um capítulo em uma nova página.
Com referência às características das quebras de seção no MS Word, analise as 
afirmativas a seguir.
I. Possibilitam alterar o conteúdo de cabeçalhos e rodapés.
II. Permitem quebras de avancem para páginas ímpares ou pares.
III. Permitem que uma nova seção inicie na página corrente.
Está correto o que se afirma em
A) I, somente.
B) II, somente.
C) III, somente.
D) II e III, somente.
E) I, II e III.
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Revisão Medicina Legal PCRN
Prof. Alexandre Herculano

(Medicina Legal - PCRN) São características do sulco no estrangulamento,
EXCETO.
A) Oblíquo ascendente  
B) Uniforme em toda a periferia do pescoço  
C) Por baixo da cartilagem tireóidea 
D) De profundidade uniforme 
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Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) Assinale a alternativa correta que apresenta as
características de lesão de saída produzida por disparo de projétil de arma de
fogo.
a) Forma regular, bordas invertidas, menor sangramento, apresenta orla de
escoriação e halo de enxugo
b) Forma irregular, bordas evertidas, maior sangramento, não apresenta orla de
escoriação nem halo de enxugo
c) Forma regular, bordas evertidas, maior sangramento, não apresenta orla de
escoriação nem halo de enxugo
d) Forma irregular, bordas invertidas, menor sangramento, não apresenta orla de
escoriação nem halo de enxugo
e) Forma regular, bordas evertidas, maior sangramento, apresenta orla de escoriação
e halo de enxugo
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Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) No processo de putrefação do cadáver se sucedem as
seguintes fases, pela ordem:
A) gasosa, cromática, coliquativa e de esqueletização.
B) cromática, gasosa, coliquativa e de esqueletização.
C) cromática, coliquativa, gasosa e de esqueletização.
D) gasosa, coliquativa, cromática e de esqueletização.
E) coliquativa, cromática, gasosa e de esqueletização.
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Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) Verificou-se em um cadáver os seguintes fenômenos:
rigidez generalizada, esboço de mancha verde abdominal, reforço da
fragmentação venosa e desaparecimento das artérias do fundo de olho. Com
base apenas nessas observações e desconsiderando outros fatores
ambientais, a morte teria ocorrido
A) de 5 a 7 horas. 
B) mais de 8 e menos de 16 horas. 
C) mais de 16 e menos de 24 horas. 
D) de 36 a 48 horas.
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Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) A cadeia de custódia compreende, entre outras, no 
rastreamento do vestígio nas seguintes etapas, EXCETO:
A) detalhamento  
B) reconhecimento   
C) fixação  
D) armazenamento 
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Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) Existem himens cujo exame apresenta algumas
dificuldades periciais, como os infantis, os franjados e os complacentes,
assim, para a constatação de espermatozóides, na mulher com vida sexual
pregressa, a perícia deve buscar provas por meio do exame de (a):
A) Fosfatase ácida  
B) Proteína P30  
C) Cristais himenais
D) Cristais de Resterball

Medicina Legal - PCRN



09/07/2021

Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) As queimaduras são lesões desencadeadas por
agentes físicos, nas superfícies corporais. Dependendo da causa, podem ser
classificadas em térmicas, elétricas e químicas. As que ocorrem mais
frequentemente são as térmicas, sendo causadas pela exposição ao calor.
De acordo com o grau de profundidade da lesão, as queimaduras podem ser
classificadas como:
• queimadura de primeiro grau: a lesão atinge apenas a camada mais
superficial da pele, apresentando vermelhidão local, ardência, inchaço e calor
local. A dor é importante. Pode ocorrer em pessoas que se expõem ao sol por
tempo prolongado e sem proteção. Quando atinge grande parte do corpo, é
considerada grave.
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• queimadura de segundo grau: a lesão atinge as camadas mais profundas da pele. A
característica desse tipo de queimadura é a presença de bolhas. O inchaço é
importante, e a dor é bastante intensa. Como ocorre perda da camada superficial da
pele, que protege contra a perda excessiva de água, nesse tipo de queimadura pode
ocorrer perda intensa de água e sais minerais, levando a um quadro de desidratação
grave. Esse tipo de queimadura pode ser causada pela exposição a vapores, líquidos e
sólidos escaldantes.
• queimadura de terceiro grau: nesse tipo de queimadura, ocorre lesão de toda a pele,
atingindo os tecidos mais profundos, como os músculos. Curiosamente, esse tipo pode
não ser doloroso, já que as terminações nervosas que geram a dor são destruídas
junto com a pele. A cicatrização geralmente é desorganizada, gerando cicatrizes
inestéticas. Comumente, esse tipo de queimadura requer a realização de cirurgias,
com enxerto de pele retirado de outras regiões do corpo.

Internet: < http://boasaude.uol.com.br > (com adaptações). 
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Com o auxílio do texto, assinale a alternativa correta quanto a queimaduras.
A) As de primeiro grau atingem a derme.
B) As de segundo grau atingem somente a epiderme.
C) As de terceiro grau atingem somente a hipoderme.
D) As de primeiro grau atingem a epiderme.
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Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) Ao examinar um cadáver, o perito descobre que a
lesão que ocasionou a morte foi provocada por golpe de machado, atingindo
a coluna cervical, com fratura em toda extensão de corpo. Ao elaborar seu
relatório, o perito deverá informar que a ação ocorrida no cadáver foi de
natureza
a) corto-contundente.
b) cortante.
c) perfuro-contundente.
d) perfuro-cortante.
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Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) Um eminente médico e professor de medicina legal
de renomada universidade recebeu uma consulta sobre determinado assunto
de sua especialidade. Portanto, ao responder por escrito, objetivando
esclarecer dúvidas existentes em um relatório médico legal, ele emitirá um
documento denominado:
a) Parecer.
b) Declaração.
c) Atestado.
d) Comunicação.
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Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) Considerando os efeitos produzidos pela eletricidade
artificial, qual das respostas abaixo NÃO está relacionado a esses efeitos.
a) Fulminação. 
b) Eletroplessão. 
c) Sinal de Jellineck.
d) Fibrilação Ventricular. 

Medicina Legal - PCRN
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Medicina Legal - PCRN

(Medicina Legal - PCRN) Em relação às asfixias, é correto afirmar que
a)  o enforcamento é causado por força constritiva ativa.
b) o estrangulamento é causado por força constritiva passiva.
c) a esganadura é causada por sufocação.
d) a sufocação indireta é causada pela compressão do tórax

Medicina Legal - PCRN
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– Servidor público federal

– Graduado em Administração (UnB)
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PC-RN

Escrivão de Polícia Civil

Noções de Administração: Aspectos gerais da Administração.
Papéis e habilidades do administrador. Funções administrativas:
planejamento, organização, direção e controle. Organização:
princípios de organização, tipos de estrutura organizacional,
centralização e descentralização; tipos de departamentalização.
Controle: tipos de controle; controle por nível organizacional;
ferramentas de controle. Comportamento organizacional:
motivação, comprometimento organizacional, comunicação e
liderança.
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PAPÉIS E HABILIDADES DO
ADMINISTRADOR

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

FGV / DPE-RJ / 2019
1. Um funcionário que ocupava um cargo de supervisor na área de recursos
humanos de uma organização de grande porte dedicava boa parte do seu
tempo à distribuição, entre os membros da sua equipe, das atividades e dos
recursos necessários à sua realização. Ao ser promovido ao cargo de gerente,
passou a se dedicar à representação da organização em negociações com
sindicatos. O papel desempenhado pelo funcionário como supervisor e o papel
desempenhado como gerente são, respectivamente:
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Interpessoais

1. Símbolo / 
Representação

2. Liderança

3. Elemento de ligação

PAPÉIS

(3) Tipos

Arquivologia
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Informacionais

4. Monitor

5. Disseminador

6. Porta-voz

PAPÉIS

(3) Tipos
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Decisórios

7. Empreendedor

8. Solucionador de 
conflitos

9. Alocador de recursos

10. Negociador

PAPÉIS

(3) Tipos

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

FGV / DPE-RJ / 2019
1. (...) O papel desempenhado pelo funcionário como supervisor e o papel
desempenhado como gerente são, respectivamente:

A) interpessoal, de líder; interpessoal, de negociador;

B) decisório, de administrador de recursos; decisório, de negociador;

C) decisório, de solucionador de conflitos; informacional, de porta-voz;

D) informacional, de monitor; interpessoal, de símbolo;

E) decisório, de administrador de recursos; informacional, de porta-voz.



09/07/2021
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FGV / IBGE / 2019
2. Um funcionário que ocupava um cargo de supervisor declarou que a maior
parte do seu tempo era dedicada a interagir com os membros de sua equipe,
orientando-os nas suas tarefas e levando-os à realização dos seus objetivos.
Posteriormente, o funcionário foi promovido a gerente, e seu tempo passou a ser
dedicado a elaborar orçamentos e programar o trabalho dos subordinados. O
funcionário desempenhou essencialmente, nos cargos de supervisor e de gerente,
os seguintes papéis, respectivamente:

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

FGV / IBGE / 2019
2. (...) O funcionário desempenhou essencialmente, nos cargos de supervisor e de
gerente, os seguintes papéis, respectivamente:

A) interpessoal, de elemento de ligação; decisório, de negociador;

B) interpessoal, de líder; decisório, de administrador de recursos;

C) informacional, de monitor; interpessoal, de líder;

D) decisório, de solucionador de conflitos; decisório, de administrador de
recursos;

E) decisório, de negociador; informacional, de monitor.
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FGV / CÂMARA DE SALVADOR / 2018
3. Um administrador recém-formado acaba de ser aprovado em um concurso,
para atuar no nível operacional de uma instituição pública de grande porte. Ele
acredita que, nesse início de carreira, será mais exigido em sua capacidade de
usar ferramentas e conhecimentos específicos de administração, tais como
elaboração de orçamentos e avaliação de projetos na área em que for
designado.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

HABILIDADES

1. Habilidades conceituais

2. Habilidades humanas

3. Habilidades técnicas

Fonte: Chiavenato (2014, p. 10).
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FGV / CÂMARA DE SALVADOR / 2018
3. (...) Em Administração, esse tipo de capacidade é conhecida como
habilidades:

A) estratégicas;

B) conceituais;

C) humanas;

D) técnicas;

E) processuais.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

FGV / IBGE / 2019
4. Em um órgão público, um funcionário do setor de TI foi promovido ao cargo
de gerente - um cargo de nível tático. Em um cargo desse nível, o funcionário
necessitará, preponderantemente, para seu bom desempenho, de habilidades
do tipo:

A) informacionais;

B) técnicas;

C) conceituais;

D) estratégicas;

E) humanas.
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FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
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FGV / TJ-CE / 2019
5. Para aumentar a eficácia do Tribunal, foi contratado um consultor com o
objetivo de melhorar todas as funções administrativas de determinado setor.
Uma dessas funções administrativas tem dupla atribuição: monitorar as
atividades planejadas, assegurando que sejam executadas conforme
planejado, e corrigir os desvios, a partir de medidas corretivas. Tal função
administrativa é:
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FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
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FGV / TJ-CE / 2019
5. (...) Tal função administrativa é:

A) o planejamento;

B) a organização;

C) a direção;

D) o controle;

E) a execução.
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FGV / TJ-CE / 2019
6. No setor público, não basta ter boas ideias e boa vontade. É importante
planejar, dirigir e controlar com qualidade. Os planos geralmente realizados
por gerentes médios, que focam em unidades e departamentos organizacionais
e que têm dimensão temporal de médio prazo, são denominados:

A) estratégicos;

B) focados;

C) operacionais;

D) holísticos;

E) táticos.

Administração Geral e Pública
Prof. Douglas Schneider

adm.em1minuto

ORGANIZAÇÃO
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7. Um princípio básico do processo de organização diz respeito à definição do
número de subordinados sob responsabilidade de cada gestor. Esse princípio é
conhecido como:

A) amplitude de controle;

B) nível de alçada;

C) especialização do trabalho;

D) departamentalização;

E) unidade de comando.

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

FGV / TJ-CE / 2019
8. O professor Alfred Chandler disse que a “estrutura segue a estratégia”. Se o
novo servidor público quer entender mais a nova organização e sua respectiva
estratégia, é recomendável analisar sua estrutura. A estrutura organizacional
que apresenta pequena amplitude de controle é a:

A) aguda ou vertical;

B) horizontal;

C) hierárquica;

D) analítica;

E) operacional.
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FGV / IBGE / 2019
9. O processo de organização é pautado por alguns princípios ou elementos
básicos, formulados por autores como Fayol e Weber. A linha de autoridade
formal de uma organização, que define a estrutura hierárquica entre os
membros e unidades da organização, é conhecida como:

A) grau de formalização;

B) unidade de comando;

C) cadeia escalar;

D) amplitude de controle;

E) linha de especialização vertical.

Administração Geral e Pública
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DEPARTAMENTALIZAÇÃO
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FGV / MPE-RJ / 2019
10. A figura abaixo representa a departamentalização da empresa XYZ.

Arquivologia
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FGV / MPE-RJ / 2019
10. (...) Entre as vantagens do tipo de departamentalização adotada pela XYZ,
está:

A) permitir economia de escala e maximizar o uso eficiente dos recursos;

B) facilitar a coordenação e a comunicação dentro das áreas funcionais;

C) favorecer a inovação e a cooperação entre as unidades;

D) concentrar o risco do negócio em poucas linhas de produtos;

E) favorecer o controle do desempenho e a responsabilização pelos resultados.
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FGV / IBGE / 2017
11. A figura abaixo representa a estrutura simplificada da firma de
contabilidade XPTO:

Arquivologia
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FGV / IBGE / 2017
11. (...) A departamentalização da XPTO é do tipo:

A) por cliente;

B) matricial;

C) por serviço;

D) por processo;

E) funcional.
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FGV / CÂMARA SALVADOR / 2018
12. A estrutura organizacional é representada pelo organograma, no qual se
encontram diversas informações, como a divisão do trabalho, a cadeia de
comando e a comunicação organizacional. O organograma no qual se
encontram abaixo da Presidência as unidades de trabalho especializadas,
como Direção de Marketing, Direção de Finanças, Direção da Produção e
Operações, e Direção de Recursos Humanos, caracteriza uma organização:

Arquivologia
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FGV / CÂMARA SALVADOR / 2018
12. (...) caracteriza uma organização:

A) por produto;

B) funcional;

C) por clientes;

D) gerencial;

E) departamental.
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CONTROLE

Arquivologia
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FGV / CÂMARA SALVADOR / 2018
13. Uma empresa vem enfrentando problemas de baixa produtividade da mão
de obra e aumento significativo dos pedidos de demissão. A cúpula da empresa
considera que seria importante adotar controles preventivos, a fim de evitar que
esses problemas aconteçam. Seria um controle preventivo adequado à situação
descrita:

A) avaliação de desempenho;

B) testes de seleção de recursos humanos;

C) auditoria interna;

D) supervisão direta;

E) balanced scorecard de recursos humanos.
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FGV / CÂMARA SALVADOR / 2018
14. Dentre as funções administrativas clássicas, afetas ao gestor de serviços
gerais, aquela que envolve a verificação do alcance das metas e objetivos
planejados e a adoção de ações corretivas para eventuais desvios é o(a):

A) gestão;

B) organização;

C) controle;

D) planejamento;

E) direção.

Arquivologia
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FGV / CÂMARA SALVADOR / 2018
15. A função de controle pode ser exercida em diferentes momentos nos
processos organizacionais, tendo em cada caso métodos distintos.

Considerando os processos envolvidos na realização de concurso público para a
contratação de novos servidores públicos, promovido pela ALE-RO, é correto
afirmar que esse tipo de controle é

A) preventivo.

B) simultâneo.

C) de feedback.

D) posterior.

E) de processo.
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MOTIVAÇÃO
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FGV / PREF. SALVADOR / 2019
16. A Pirâmide de Maslow é um esquema elaborado a partir da teoria
motivacional da hierarquia das necessidades humanas. De acordo com essa
teoria, para que um indivíduo seja motivado, é necessário que determinadas
necessidades sejam satisfeitas, de forma ordenada
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FGV / PREF. SALVADOR / 2019
16. A ilustração anterior apresenta a pirâmide de Maslow com números no
lugar dos grupos de necessidades. Assinale a opção que indica a relação de
necessidades que completa corretamente a pirâmide de Maslow.

A) 1. de estima / 2. de autorrealização / 3. sociais / 4. de segurança / 5.
fisiológicas.

B) 1. fisiológicas / 2. de estima / 3. sociais / 4. de segurança/ 5. de
autorrealização.

Arquivologia
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FGV / PREF. SALVADOR / 2019
16. A ilustração anterior apresenta a pirâmide de Maslow com números no
lugar dos grupos de necessidades. Assinale a opção que indica a relação de
necessidades que completa corretamente a pirâmide de Maslow.

C) 1. sociais / 2. de segurança / 3. fisiológicas / 4. de autorrealização / 5. de
estima.

D) 1. de segurança / 2. de estima / 3. de autorrealização / 4. sociais / 5.
fisiológicas.

E) 1. de autorrealização / 2. de estima / 3. sociais / 4. de segurança/ 5.
fisiológicas.
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17. Uma organização pública realizou uma pesquisa de satisfação junto aos
funcionários. Os resultados indicaram que os funcionários não estão satisfeitos no
trabalho. A área de recursos humanos não compreende o porquê dessa
situação, pois os funcionários têm estabilidade no emprego e boas condições de
trabalho (ambiente seguro e confortável, e carga de trabalho adequada, sem
excessos). Pela teoria de motivação dos dois fatores, de Herzberg, uma
explicação para essa situação seria:

A) estabilidade e boas condições de trabalho não são fatores atrativos para os
funcionários;

Arquivologia
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FGV / IBGE / 2019
17. (...) Pela teoria de motivação dos dois fatores, de Herzberg, uma
explicação para essa situação seria:

B) estabilidade e boas condições de trabalho são fatores motivacionais que não
estão sendo atendidos a contento;

C) estabilidade é um fator motivacional que não garante satisfação; boas
condições de trabalho constituem um fator higiênico que não está sendo
atendido a contento;
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17. (...) Pela teoria de motivação dos dois fatores, de Herzberg, uma
explicação para essa situação seria:

D) estabilidade é uma exigência legal, e não um fator motivacional; boas
condições de trabalho constituem um fator higiênico, que não garante
satisfação;

E) estabilidade e boas condições de trabalho são fatores higiênicos, que não
garantem satisfação.

Administração Geral e Pública
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COMUNICAÇÃO



09/07/2021

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

FGV / IBGE / 2019
18. Barreiras à comunicação são um problema comum em grandes
organizações, com muitos níveis hierárquicos. À medida que vão sendo passadas
dos níveis hierárquicos inferiores para os níveis hierárquicos mais altos, é preciso
que as informações sejam sintetizadas e condensadas. Nesse processo, é comum
ocorrer a manipulação deliberada de informações, para que elas sejam vistas
de forma mais favorável pelos receptores da informação. (...)

Arquivologia
Prof. Douglas Schneider

FGV / IBGE / 2019
18. (...) Essa barreira à comunicação é conhecida como:

A) percepção seletiva;

B) desvio de feedback;

C) filtragem;

D) sobrecarga de informações;

E) efeito disponibilidade.
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FGV / MPE-AL / 2018
19. Um dos principais modelos de liderança organizacional é apresentado pela
teoria situacional de Hersey e Ken Blanchard, que preconiza a ideia de que os
líderes devem ajustar suas características de acordo com

A) a influência dos acionistas.

B) a competitividade do setor.

C) o tamanho da organização.

D) a maturidade dos subordinados.

E) o tipo de negócio.
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FGV / CÂMARA DE SALVADOR / 2018
20. Liderança pode ser definida como a capacidade de __________ um
conjunto de ___________ para alcançar metas e objetivos. Apesar da
organização conferir aos seus gestores a __________ formal, isso não lhes
garante uma capacidade de liderança eficaz.

A opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima é:

A) gerenciar – negócios – capacidade;

B) motivar – subordinados – eficiência;

C) mobilizar – recursos – hierarquia;

D) motivar – gestores – liderança;

E) influenciar – pessoas – autoridade.
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GABARITO
1-B

2-B

3-D

4-E

5-D

6-E

7-A

8-A

9-C

10-E

11-C

12-B

13-B

14-C

15-A

16-E

17-E

18-C

19-D

20-E
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01. Com relação aos conceitos básicos da Contabilidade Geral, relacione os tópicos a seguir.

1. Objeto de estudo
2. Campo de aplicação
3. Finalidade econômica
4. Usuário Externo
5. Técnica Contábil

( ) Escrituração
( ) Fornecedor
( ) Entidade
( ) Resultado
( ) Patrimônio

FGV

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

a) 1 – 3 – 2 – 4 – 5

b) 3 – 4 – 1 – 5 – 2

c) 2 – 1 – 4 – 5 – 3

d) 5 – 4 – 2 – 3 – 1

e) 1 – 2 – 4 – 3 – 5

FGV
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02. Ao analisar diversos Balanços Patrimoniais de empresas, um analista percebe que tanto o lado esquerdo 
como o lado direito desse tipo de relatório contábil sempre apresentam o mesmo total em unidades 
monetárias.
Uma maneira de entender essa constatação é que tanto as aplicações como as origens de recursos da 
empresa são sempre retratadas, respectivamente, como:

a) “Ativo” e “Passivo + Patrimônio Líquido”;

b) “Passivo + Patrimônio Líquido” e “Ativo”;

c) “Patrimônio Líquido” e “Ativo”;

d) “Patrimônio Líquido” e “Passivo”;

e) “Passivo” e “Patrimônio Líquido”.

FGV

03. Assinale a alternativa que indica a composição patrimonial do capital total à disposição de uma 
empresa.

a) Ativo – Passivo

b) Ativo + Patrimônio Líquido

c) Passivo – Patrimônio Líquido

d) Receita – Despesa

e) Passivo + Patrimônio Líquido + Receita – Despesa

FGV
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04. Um dos objetivos da Contabilidade é o controle patrimonial, que se dá a partir do registro adequado 
dos fatos que alteram os seus elementos.

No controle do patrimônio, a riqueza líquida de uma entidade ao final de um período pode ser obtida pelo 
confronto de:
a) ativos, receitas e provisões;
b) ativos e passivos financeiros;
c) bens, direitos e obrigações;
d) receitas e despesas;
e) obrigações exigíveis e não exigíveis.

FGV

05. Analise as informações a seguir e responda à questão.

I. Aquisição de mercadorias a prazo no valor de $10.000;

II. Apropriação de despesa com energia no valor de $2.000;

III. Venda a vista de 80% do estoque de mercadorias por $15.000;

IV. Adiantamento de salários no valor de $3.000;

V. Aquisição financiada de equipamentos no valor de $6.000;

VI. Pagamento de fornecedores no valor do título de $3.000 com desconto ainda de $300 sobre o mesmo;

VII. Recebimento de direitos de clientes no valor de $3.000 mais juros do período de $100.

FGV
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São fatos do tipo permutativos os descritos

a) somente nos itens I, III e VI.

b) somente nos itens II, III e V.

c) somente nos itens IV, VI e VII.

d) somente nos itens I, IV e V.

e) somente nos itens III, VI e VII.

FGV

06. Uma loja de roupas paga a seus vendedores comissão de 30% sobre as vendas. O pagamento é feito no 
dia em que a loja recebe o dinheiro pela venda.

Em janeiro de 2018, a loja reconheceu venda de R$ 400.000. Do valor, 20% foram recebidos à vista, 
enquanto o restante foi vendido com cartão de crédito, sendo recebido em fevereiro.

FGV
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Assinale a opção que apresenta o lançamento contábil a ser efetuado pela loja, em 31/01/2018, relativo à 
comissão.
a) D- Despesa de comissão: 24.000 C- Caixa: 24.000
b) D- Despesa de comissão: 120.000 C- Comissão a pagar: 120.000
c) D- Despesa de comissão: 24.000 D- Despesa a apropriar: 96.000 C- Caixa: 24.000 C- Comissão a 

pagar: 96.000
d) D- Despesa de comissão: 120.000 C- Comissão a pagar: 96.000 C- Caixa: 24.000
e) D- Despesa de comissão: 120.000 C- Caixa: 120.000

FGV

07. Em 02/07/2018, uma empresa de turismo vendeu um pacote para uma família passar as férias de 
janeiro de 2019, em Orlando. O valor foi pago integralmente em julho.

Assinale a opção que indica o lançamento correto da transação, na data da venda.
a) D - Caixa C - Receita
b) D - Custos dos serviços prestados C - Receita
c) D - Caixa C - Receita antecipada
d) D - Custos dos serviços prestados C - Receita antecipada
e) D - Caixa C - Resultado de Exercícios Futuros

FGV
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08. Uma empresa vendeu, em março de X0, R$ 60.000 em estoque, para recebimento em 90 dias. A 
empresa descontou as duplicatas no banco, que cobrou juros de R$ 5.000 pela antecipação.
Assinale a opção que indica os lançamentos contábeis a serem feitos pela empresa, no momento de desconto 
das duplicatas.

(A) D - disponibilidades: R$ 60.000;
C - duplicatas a receber: R$ 60.000.

(B) D - disponibilidades: R$ 55.000;
D - despesa financeira: R$ 5.000;
C - duplicatas a receber: R$ 60.000.

FGV

(C) D - disponibilidades: R$ 55.000;
D - despesa financeira: R$ 5.000;
C - duplicatas descontadas: R$ 60.000.

(D) D - disponibilidades: R$ 55.000;
D - juros a apropriar: R$ 5.000;
C - duplicata a receber: R$ 60.000.

(E) D - disponibilidades: R$ 55.000;
D - juros a apropriar: R$ 5.000;
C - duplicatas descontadas: R$ 60.000.

FGV
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09. Assinale a opção que indica o item essencial para a existência de um ativo.

a) Forma física
b) Direito de propriedade
c) Controle legal
d) Intenção de compra
e) Geração de benefícios

FGV

10. Assinale a opção que apresenta a conta do Patrimônio Líquido que é evidenciada com saldo negativo no 
Balanço Patrimonial.

(A) Reservas de capital.
(B) Ações em tesouraria.
(C) Capital social subscrito.
(D) Reservas de lucros a realizar.
(E) Reservas para contingências.
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11. O valor contábil do patrimônio líquido de uma entidade
equivale ao
(A) valor disponibilizado pelos sócios da entidade.
(B) valor de mercado total de direitos sobre o patrimônio na entidade.
(C) valor contábil de todos os ativos reconhecidos menos o valor contábil de todos os passivos reconhecidos.
(D) valor que poderia ser levantado, vendendo todos os ativos da entidade e liquidando todos os seus 
passivos.
(E) valor que poderia ser levantado, vendendo a entidade como um todo em regime de continuidade 
operacional.
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12. Em janeiro de X0, uma instituição de ensino assinou um contrato para oferecer um curso fechado a uma 
empresa nos meses de março a dezembro, quando houve a entrega do certificado de conclusão. Pelo 
treinamento a instituição recebeu R$ 120.000, sendo que, metade foi recebida na assinatura do contrato e, o 
restante, no primeiro dia do treinamento. Em relação à contabilização da receita de treinamento, de acordo 
com o Regime de Competência, assinale a afirmativa correta.

(A) R$ 60.000 em janeiro.
(B) R$ 10.000 em fevereiro.
(C) R$ 12.000 em março.
(D) Zero em abril.
(E) R$ 120.000 em dezembro. 
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13. A Cia. Turquesa realizou as seguintes operações em 2009:

I. Compra de estoques a prazo: $ 100.000, tributada pelo ICMS em 18%;

II. Venda de 80% das unidades compradas. A receita de vendas somou $ 150.000, a prazo.

Em 31.12.2009, o lucro líquido e o ICMS a recolher serão, respectivamente:
Obs.: considere a alíquota do ICMS em 18% e ignore o IR.

a) $ 57.400 e $ 9.000.
b) $ 23.000 e $ 18.000.
c) $ 41.000 e $ 27.000.
d) $ 57.400 e $ 18.000.
e) $ 23.000 e $ 27.000. 
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14. Uma empresa atacadista apresentava R$ 100.000 em estoques em 02/01/X0. No mês, todo o estoque 
foi vendido por R$ 300.000, sendo que 20% do valor foi recebido no momento da venda e, o restante, 
deverá ser recebido em 90 dias. A empresa estima inadimplência de 3%. Assinale a opção que indica, na 
Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/01/X0, a contabilização e o valor da conta da despesa 
com perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. 
(A) Redutora de vendas - R$ 9.000. 
(B) Redutora de vendas - R$ 7.200. 
(C) Despesa operacional - R$ 9.000. 
(D) Despesa operacional - R$ 7.200. 
(E) Despesa financeira - R$ 9.000. 
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15. Assinale a opção que indica, no Balanço Patrimonial de uma entidade, as contas classificadas como 
Disponibilidades.
a) Conta especial de cobrança e numerário em trânsito decorrente de remessas para filiais.
b) Saldos de contas em bancos em liquidação e conta movimento.
c) Depósitos bloqueados e depósitos vinculados à liquidação de empréstimo.
d) Conta especial para pagamento e saldos de contas em bancos em liquidação.
e) Conta movimento e depósitos vinculados para liquidação de contratos de câmbio.
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16. O Balanço Patrimonial de uma entidade apresentava, em 31/12/X0, os saldos a seguir.
• Crédito Fiscal: R$ 40.000;
• Passivo contingente: R$ 25.000;
• Empréstimo bancário: R$ 50.000;
• Despesa antecipada de salários: R$ 15.000;
• Fornecedores: R$ 30.000;
• Disponibilidades: R$ 34.000.
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Com base nos saldos apresentados, assinale a opção que indica o valor do passivo da entidade, na data.
(A) R$ 80.000
(B) R$ 95.000
(C) R$ 105.000
(D) R$ 120.000
(E) R$ 135.000
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17. Uma entidade apresentava os seguintes saldos em 31/12/X0: 

• Disponibilidades: R$ 50.000; 
• Despesas antecipadas: R$ 20.000; 
• Receitas recebidas antecipadamente: R$ 40.000; 
• Empréstimo concedido: R$ 50.000; 
• Ativo contingente: 18.000; 
• Estoque: R$ 30.000; 
• Imóveis: R$ 120.000. 
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Com base nesses saldos, assinale a opção que indica o patrimônio líquido da entidade na data. 
(A) R$ 130.000 
(B) R$ 190.000 
(C) R$ 230.000 
(D) R$ 248.000 
(E) R$ 270.000

FGV

18. Uma empresa apresentava, em 31/12/2016, os saldos a seguir.

• Clientes (60 dias): R$ 50.000;
• Contas a receber (180 dias): R$ 100.000;
• Fornecedores (540 dias): R$ 40.000;
• Aluguel pago antecipadamente, com apropriação linear e mensal por 24 meses: R$ 48.000;
• Estoques previstos para serem vendidos em 90 dias: R$ 120.000;
• Provisão para Perdas nos Estoques: R$ 20.000;
• Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 60.000;
• Empréstimo a sócio com vencimento em 60 dias: R$ 35.000;
• Venda para empresa controlada decorrente da atividade operacional da empresa (120 dias): R$ 70.000;
• Adiantamento de salários de janeiro a empregados: R$ 46.000;
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• Provisão para 13º salário: R$ 92.000;
• Receita de vendas recebida antecipadamente: R$ 110.000.
• Computador utilizado na empresa: R$ 30.000;
• Depreciação acumulada do computador: R$ 6.000;
• Participação em outras empresas: R$ 60.000; e
• Fundo de investimento com resgate em 720 dias: R$ 88.000.
Com base somente nos dados acima, o Ativo Realizável a Longo Prazo, apresentado no Balanço Patrimonial 
da sociedade empresária, em 31/12/2016, era de
a) R$ 112.000.

b) R$ 147.000.
c) R$ 171.000.
d) R$ 182.000.
e) R$ 217.00.
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19. O contador da empresa Semdinheiro pediu para o estagiário levantar o “resultado antes dos tributos 
sobre o lucro” para que ele pudesse calcular o imposto de renda e a contribuição social.

Observe os saldos a seguir.
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o saldo correto pedido pelo contador da empresa é:

a) $ 60.000,00

b) $ 45.000,00

c) $ 42.000,00

d) $ 10.000,00

e) $ - 8.000,00
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20. No que diz respeito à Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) –
Estrutura Conceitual, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 
( ) Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. 
( ) Passivo é uma obrigação passada, derivada de evento presente, cuja extinção deva resultar a saída de 
recursos da entidade. 
( ) A Despesa (ou variação patrimonial diminutiva) corresponde às diminuições na situação patrimonial 
líquida da entidade, não oriundas das distribuições aos proprietários. 
( ) Receita (ou variação patrimonial aumentativa) corresponde aos aumentos na situação patrimonial 
líquida da entidade, não oriundos das contribuições dos proprietários. 
A) V – V – V – V.
B) F – V – V – F.
C) V – V – F – F.
D) V – F – V – V.
E) V – V – F – V.
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21. Segundo a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, as demonstrações contábeis 
retratam os efeitos financeiros e não financeiros das transações e outros eventos, ao agrupá-los em classes 
amplas que compartilham características econômicas comuns. Essas classes amplas são denominadas 
elementos das demonstrações contábeis. Sobre os elementos das demonstrações contábeis, é CORRETO
afirmar: 
A Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento futuro. A forma 
física não é uma condição necessária para um recurso.
B Despesa corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade oriundas de distribuições 
aos proprietários. 
C Distribuição aos proprietários corresponde à entrada de recursos para a entidade a título de contribuição 
de partes externas, que estabelece ou aumenta a participação delas no patrimônio líquido da entidade.

FGV

D Despesa corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de 
contribuições dos proprietários.
E Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de 
recursos da entidade. A obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de recursos da entidade 
não é um passivo.
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22. De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, o objetivo principal da maioria 
das entidades do setor público é o de 
A gerar retorno financeiro.
B ser auto sustentável.
C gerar empregos.
D prestar serviços à sociedade.
E contribuir para o desenvolvimento do país.
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23. A Norma Brasileira de Contabilidade, (NBC TSP) estrutura conceitual de 2016 apresenta as 
características qualitativas da informação incluída nos RCPG Relatórios Contábeis de Propósito Geral das 
Entidades do Setor Público. Com base na NBC TSP, assinale a alternativa correta que contenha apenas 
características qualitativas. 
A Relevância, verificabilidade e materialidade
B Relevância, representação fidedigna e tempestividade
C Verificabilidade, custo benefício e tempestividade
D Comparabilidade, materialidade e compreensibilidade
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24. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, as 
informações financeiras relevantes são capazes de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários e 
podem ter valor preditivo.
Em relação às informações financeiras relevantes com valor preditivo, assinale a afirmativa correta.
(A) Confirmam ou alteram avaliações anteriores.
(B) Devem servir como prognóstico aos usuários.
(C) São empregadas pelos usuários para fazer suas próprias previsões.
(D) São utilizadas em processos empregados pelos usuários para analisar resultados passados
(E) Representam uma novidade aos usuários, sendo que eles não teriam conhecimento delas a partir de outras 
fontes.
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Base de mensuração de 
ATIVOS

Entrada ou saída

Custo histórico Entrada

Valor de mercado (quando 
o mercado é aberto, ativo 

e organizado)
Entrada e saída

Valor de mercado 
(em mercado inativo)

Saída

Custo de reposição ou 
substituição

Entrada

Preço líquido de venda Saída

Valor em uso Saída

Base de mensuração 
de PASSIVOS

Entrada ou saída

Custo histórico Entrada

Custo de 
cumprimento da 

obrigação
Saída

Valor de mercado 
(quando o mercado é 

aberto, ativo e 
organizado)

Entrada e saída

Valor de mercado 
(em mercado inativo)

Saída

Custo de liberação Saída
Preço presumido Entrada
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25. A NBC TSP – Estrutura Conceitual não propõe uma única base de mensuração (ou a combinação de 
bases de mensuração) para todas as transações, eventos e condições. Ao invés disso, apresenta bases de 
mensuração para ativos e passivos que fornecem informações sobre o custo de serviços prestados, a 
capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, além da extensão na qual fornecem 
informação que satisfaça as características qualitativas. Dentre as bases de mensuração propostas pela 
NBC TSP – Estrutura Conceitual para Ativos, estão: 

A Custo de reposição ou substituição e custo de liberação.
B Custo de liberação e preço líquido de venda.
C Custo de cumprimento da obrigação e custo de liberação.
D Custo de reposição ou substituição e preço líquido de venda.
E Custo de cumprimento da obrigação e preço líquido de venda. 

FGV
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1- No tocante à aplicação da lei penal, assinale a afirmativa incorreta.
a) Lei penal extrativa é aquela que produz efeitos fora de seu período de vigência, podendo ser ultrativa ou
retroativa.

b) A abolitio criminis é causa de extinção da punibilidade

c) A novativo legis in mellius é retroativa, salvo quando já houve o trânsito em julgado da decisão
condenatória respectiva.

d) Em se tratado de crime permanente, aplica-se a lei vigente no momento em que cessou a permanência,
ainda que se trate de lei penal mais gravosa.

e) No caso de abolitio criminis, cessam os efeitos penais do fato praticado, persistindo os civis.

DIREITO PENAL

2- Em uma embarcação pública estrangeira, em mar localizado no território do Uruguai, o presidente do
Brasil sofre um atentado contra sua vida pela conduta de João, argentino residente no Brasil, que
conseguiu se infiltrar no navio passando-se por funcionário da cozinha, já planejando o cometimento do
delito. O presidente do Brasil, porém, é socorrido e se recupera, enquanto João é identificado e preso na
Bahia, um mês após os fatos.

Considerando a situação narrada, sobre a aplicação da lei penal no espaço, é correto afirmar que a João
a) não pode ser aplicada a lei brasileira, já que o crime foi cometido no estrangeiro.

b) poderá ser aplicada a lei brasileira, com base no princípio da territorialidade.

c) poderá ser aplicada a lei brasileira, ainda que o autor do crime tenha sido absolvido ou condenado no
estrangeiro.

d) poderá ser aplicada a lei brasileira, desde que o autor do crime não seja julgado no estrangeiro.

e) não poderá ser aplicada a lei brasileira, já que o autor do crime é estrangeiro

DIREITO PENAL
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4- Assinale a alternativa que apresente local que não é considerado como extensão do território nacional
para os efeitos penais.
a) aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território
estrangeiro, desde que o crime figure entre aqueles que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a
reprimir.

b) as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem,
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

c) as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública, onde quer que se encontrem.

d) aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no
território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

e) as embarcações e aeronaves brasileiras, a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem

DIREITO PENAL

5- Diz-se que o crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e que o
crime é culposo, quando o agente deu causa a resultado previsível por imprudência, negligência ou
imperícia. Sobre o tema, é correto afirmar que:

a) o dolo direto de segundo grau também é conhecido como dolo de consequências necessárias;

b) para a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa integram a culpabilidade;

c) no crime culposo, a imprudência se caracteriza por uma conduta negativa, enquanto a negligência, por
um comportamento positivo;

d) o crime culposo admite como regra a forma tentada;

e) na culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível, mas com ele não se importa.

DIREITO PENAL
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6- A embriaguez provocada pelo uso do álcool pode excluir a culpabilidade quando:

a) for preordenada;

b) decorrer de força maior e diminuir a capacidade de entender a ilicitude do fato;

c) for culposa;

d) for patológica;

e) for habitual.
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7- A doutrina majoritária brasileira entende que haverá crime diante de uma conduta típica, ilícita e
culpável.
Sobre a culpabilidade, assinale a afirmativa correta.

a) O erro de tipo é causa de exclusão da culpabilidade em seu elemento potencial da ilicitude.

b) A conduta em coação física irresistível, apesar de típica e ilícita, não enseja punição do agente por
ausência de culpabilidade.

c) O estrito cumprimento do dever legal é tratado pelo Código Penal como causa excludente de
culpabilidade.

d) A embriaguez culposa completa não exclui a imputabilidade penal.

e) O exercício regular do direito é causa legal de exclusão da culpabilidade.

DIREITO PENAL
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8-Julia, nascida em 22 de maio de 2000, não mais aguentando o comportamento de sua prima, Renata,
que constantemente a vinha ofendendo, resolve por m àquele comportamento. Para isso, no dia 21 de
maio de 2018, pega, sem que ninguém perceba, as chaves do carro de seu pai que estava estacionado na
garagem e, enquanto a prima, de 18 anos, consertava a bicicleta, também na garagem, dá ré com o
veículo e atropela Renata, que é imediatamente encaminhada ao hospital pelos tios. Em virtude de lesões
internas sofridas, Renata vem a falecer em 25 de maio de 2018. Em procedimento administrativo para
apurar os fatos, Julia, acompanhada de advogado, confessa sua intenção de matar, apesar de se declarar
atualmente arrependida. Concluído o procedimento, os autos são encaminhados ao Promotor de Justiça
com atribuição exclusivamente criminal.

DIREITO PENAL

Com base nas informações expostas, o Promotor de Justiça Criminal, em relação ao resultado morte,
deverá:

A) reconhecer que a atribuição é da Promotoria da Infância e Juventude infracional, pois o Código Penal
adota a Teoria da Ubiquidade para definir momento do crime;

B) reconhecer que a atribuição é da Promotoria da Infância e Juventude infracional, pois o Código Penal
adota a teoria da Atividade para definir o momento do crime;

C) oferecer denúncia em face de Julia, pois o Código Penal adota a Teoria da Ubiquidade para definir o
momento do crime;

D) oferecer denúncia em face de Julia, pois o Código Penal adota a Teoria do Resultado para definir o
momento do crime;

E) oferecer denúncia em face de Julia, pois o Código Penal adota a Teoria da Atividade para definir o
momento do crime

DIREITO PENAL
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9-Tradicionalmente, a doutrina majoritária brasileira define crime como o fato típico, ilícito e culpável. Em
relação à ilicitude, arma-se que é o comportamento humano contrário à ordem jurídica que lesa ou expõe
a perigo bens jurídicos tutelados. Por outro lado, o Código Penal prevê situações que funcionam como
causas de exclusão da ilicitude, impedindo o reconhecimento da prática de crime, ainda que a conduta
seja típica.

De acordo com o Código Penal, são causas legais de exclusão da ilicitude:

A) estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e coação moral irresistível;

B) estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do
direito;

C) estado de necessidade, legítima defesa, cumprimento de ordem de superior hierárquico e exercício
regular do direito;

DIREITO PENAL

D) estado de necessidade, legítima defesa, cumprimento de ordem de superior hierárquico, estrito
cumprimento do dever legal e exercício regular do direito;

E) estado de necessidade, legítima defesa, cumprimento de ordem de superior hierárquico e coação moral
irresistível.

DIREITO PENAL
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10- De maneira geral, os delitos tipificados no ordenamento jurídico brasileiro são de concurso eventual,
tendo em vista que podem ser executados por uma ou mais pessoas. Excepcionalmente, porém, existem
delitos de concurso necessário, sendo indispensável a pluralidade de agentes para configuração do tipo.
Sobre o tema concurso de pessoas, é correto afirmar que:

A) o Código Penal, como regra geral, adota a teoria Monista, de modo que autor e partícipe respondem
pelo mesmo crime, cada um, porém, na medida de sua culpabilidade;

B) a participação de menor importância permite a aplicação de regime inicial de pena menos severo, mas
não poderá funcionar como causa de diminuição de pena;

C) as circunstâncias objetivas se comunicam aos coautores, diferente das de caráter pessoal, que não se
comunicam ainda que elementares do tipo;

D) a pluralidade de pessoas e a relevância causal das condutas são requisitos para sua configuração,
mas não são requisitos para configurar o liame subjetivo;

E) os crimes classificados como próprios não admitem coautoria ou participação.
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11-Pretendendo matar seus dois irmãos Mévio e Caio e, com isso, garantir-se como único herdeiro de seus ricos
pais, Tício se aproveita do fato de Mévio e Caio estarem enfileirados e efetua um único disparo de fuzil em direção a
estes, sabendo que, pelo potencial lesivo do material bélico, aquele único tiro seria suficiente para causar a morte
dos dois colaterais, o que efetivamente ocorre

Descobertos os fatos, caberá ao Promotor de Justiça oferecer denúncia contra Tício pela prática de dois crimes de
homicídio qualificado em

A) concurso material, diante dos dois resultados mortes, devendo as penas serem somadas;

B) concurso formal próprio, devendo a pena de um deles (mais grave) ser aumentada;

C) concurso formal impróprio, devendo a pena de um deles (a mais grave) ser aumentada;

D) concurso formal impróprio, devendo as penas serem somadas;

E) continuidade delitiva, devendo a pena de um deles (a mais grave) ser aumentada.
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12-João, servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de engenheiro civil, foi o responsável por
determinada obra com escavação de um poço. João agiu culposamente, nas modalidades de imperícia e
negligência, pois, na condição de engenheiro civil, realizou obra sem observar seu dever objetivo de
cuidado e as regras técnicas da profissão, provocando como resultado a morte de um pedreiro que
trabalhava no local.

Em termos de responsabilidade criminal, em tese, João:
a) não deve ser processado por homicídio, pois não agiu com dolo ou culpa criminal, restringindo-se sua
responsabilidade à esfera cível;

b) não deve ser processado por homicídio, pois agiu como funcionário público no exercício da função,
restando apenas a responsabilidade cível que recairá sobre o poder público;

c) deve ser processado por homicídio doloso, eis que agiu com dolo direto e eventual, na medida em que
assumiu o risco de provocar a morte do pedreiro;

DIREITO PENAL

d) deve ser processado por homicídio culposo, com causa de diminuição de pena, eis que não agiu com
intenção de provocar o resultado morte do pedreiro;

e) deve ser processado por homicídio culposo, com causa de aumento de pena, eis que o crime resultou
de inobservância de regra técnica de profissão.

DIREITO PENAL



09/07/2021

13-Roberto estava na fila de um banco, quando, por descuido, esbarrou em Renato que estava a sua
frente, fazendo com que caísse no chão a pasta que estava na mão de Renato. Não obstante o pedido de
desculpas, Renato ficou enfurecido, saiu do banco, foi até seu veículo, pegou uma pistola e aguardou na
esquina a saída de Roberto do banco. Assim que a vítima cruzou a esquina, Renato sacou a arma e
desferiu cinco disparos pelas costas de Roberto, levando-o a imediato óbito. Renato cometeu crime de:

a) homicídio simples;
b) homicídio qualificado pelo motivo torpe;

c) homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e com recurso que dificultou ou tornou impossível a
defesa do ofendido

d) homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e com recurso que dificultou ou tornou impossível a
defesa do ofendido

e) homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, emprego de arma de fogo e com recurso que
dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

DIREITO PENAL

14-No decorrer de um roubo com emprego de arma de fogo, João, autor da infração, ante o fato de a
vítima resistir à entrega do bem almejado, desfere um disparo contra ela, que vem a falecer em
decorrência do ferimento provocado. Após cessada a ação violenta, João foge da cena criminosa sem se
apossar do produto do delito. A tipificação penal da conduta de João é:
a) roubo tentado em concurso com homicídio consumado (Art. 157 c/c Art. 14, II e Art. 121 do Código
Penal);

b) roubo consumado em concurso com homicídio consumado (Art. 157 e Art. 121 do Código Penal);

c) latrocínio consumado (Art. 157 § 3º, in fine do Código Penal);

d) latrocínio tentado (Art. 157 §3º, in fine c/c Art. 14, II, do Código Penal);

e) roubo tentado em concurso com latrocínio consumado (Art. 157 c/c Art. 14, II e Art. 157 § 3º, in fine, do
Código Penal).

DIREITO PENAL
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15-Caio, funcionário da ouvidoria de determinado órgão público, no exercício de suas funções, é surpreendido por
João, totalmente insatisfeito com a demora em seu atendimento. Quando chega a sua vez de ser atendido, João
passa a armar, na frente de diversas pessoas, que Caio é um “incompetente”, que “certamente teria retardo
mental” e que explicaria suas necessidades “com bastante calma para que até uma pessoa como Caio pudesse
entender”. Caio, então, sentindo-se humilhado, informa o fato a Policiais Militares que faziam a segurança em frente
ao órgão em que exercia suas funções. Considerando apenas as informações narradas, a conduta de João, de acordo
com as previsões do Código Penal, configura:

A) resistência;

B) desobediência;

C) desacato;

D) violência arbitrária;

E) atipicidade.

DIREITO PENAL

16-O Código Penal prevê uma série de crimes praticados por funcionários públicos contra a Administração
em Geral. De acordo com esse diploma legal, a conduta de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente,
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal” configura crime de:

A) advocacia administrativa;

B) condescendência criminosa;

C) usurpação de função pública;

D) tráfico de influência;

E) prevaricação

DIREITO PENAL
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17-Bruno foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia pela suposta prática do crime de condução de
veículo automotor sob influência de álcool. Chegando em sede policial, quando encontravam-se na sala apenas
Bruno e o inspetor Cláudio, Bruno ofereceu a Cláudio R$5.000,00 para que não fosse lavrado o flagrante, com sua
imediata liberação. Revoltado com o comportamento de Bruno, de imediato Cláudio recusou a oferta, não recebeu
qualquer valor e realizou nova prisão em flagrante, dessa vez em razão do oferecimento de vantagem indevida.
Diante das informações narradas, a conduta de Bruno configura crime de:

A) corrupção passiva, consumada;

B) corrupção ativa, na modalidade tentada;

C) concussão, na modalidade tentada;

D) corrupção passiva, na modalidade tentada;

E) corrupção ativa, consumada.

DIREITO PENAL

18- Analise as seguintes situações.

I. José está exercendo função pública transitoriamente, recebendo, porém, salário oriundo da
Administração Pública.

II. João exerce cargo público, mas não recebe remuneração pelo exercício da função.

III. Márcio trabalha em empresa contratada pela Administração para exercer atividade típica da
Administração Pública. Considerando as situações acima, de acordo com o Código Penal, poderá(ão) ser
considerado(s) funcionário(s) público(s) para fins de responsabilização penal:

A) João, apenas;

B) João e José, apenas;

C) João, José e Márcio;

D) João e Márcio, apenas;

E) José e Márcio, apenas.

DIREITO PENAL
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19-Ao receber a intimação para efetuar pagamento decorrente de condenação judicial, o réu, pessoa de
baixa instrução, entrega o valor pertinente ao oficial de justiça Roberto, que o utiliza para o pagamento de
uma dívida própria. Sobre a conduta praticada por Roberto, é correto afirmar que:

A) o fato é atípico porque o Código Penal não pune o chamado peculato de uso;

B) foi cometido o crime de peculato mediante erro de outrem, já que o oficial de justiça não colaborou para
o erro do sujeito passivo;

C) Roberto deve responder pelo crime de peculato na modalidade apropriação, definido no art. 312 do
Código Penal;

D) Roberto cometeu o crime de corrupção passiva porque recebeu vantagem indevida em razão do cargo;

E) não há crime devido ao exercício regular de um direito.

DIREITO PENAL

20-A respeito dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública, é correto
afirmar que:

A) no crime de concussão, o funcionário público solicita a vantagem indevida à vítima;

B) na corrupção passiva, o funcionário público sempre toma a iniciativa de propor o pagamento da
vantagem ilícita;

C) no crime de advocacia administrativa, o funcionário público patrocina interesse próprio e ilícito perante a
administração pública;

D) responde por prevaricação, e não corrupção passiva, o funcionário público que deixa de praticar ato de
ofício sem ser remunerado, atendendo a pedido de outra pessoa;

E) no crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, o funcionário público autorizado exclui
ou altera dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de dados da Administração Pública.

DIREITO PENAL
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21-Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão de sentir
pena do proprietário do bem penhorado comete, em tese, o crime de:

A) corrupção passiva privilegiada;

B) abandono de função;

C) violação de sigilo profissional;

D) corrupção passiva simples;

E) prevaricação.

DIREITO PENAL

22-João, oficial de justiça, solicita o pagamento de dois mil reais para não cumprir rapidamente um
mandado de citação, o que acaba ocorrendo. Nessa situação, João sujeita-se às penas previstas para o
crime de:

A) concussão;

B) corrupção passiva simples;

C) prevaricação;

D) corrupção passiva com aumento de pena;

E) tráfico de influência.

DIREITO PENAL



09/07/2021

REVISÃO PCRN – DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

(FGV / 2019 / TJCE)
Lauro figura como indiciado em inquérito policial em que se investiga a prática do
crime de concussão. Intimado a comparecer na Delegacia para prestar declarações,
fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade
policial, razão pela qual procura seu advogado.
Com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro deverá esclarecer que:
A) a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade policial,
não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra sua vontade;
B) a defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informação
constantes do inquérito, ainda que já documentadas, em razão do caráter sigiloso do
procedimento;(...)
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(FGV / 2019 / TJCE)
(...)
C) o indiciado e o eventual ofendido, diante do caráter inquisitivo do
inquérito policial, não poderão requerer a realização de diligências
durante a fase de investigações;
D) o procedimento investigatório, caso venha a ser arquivado com base
na falta de justa causa, não poderá vir a ser desarquivado, ainda que
surjam novas provas;
E) a autoridade policial, em sendo de interesse das investigações, poderá
determinar a incomunicabilidade do indiciado pelo prazo de 10 (dez) dias.

(FGV / 2018 / TJ-AL / TÉCNICO)
Enquanto organizava procedimentos que se encontravam no cartório de determinada Vara
Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, o servidor identifica que há um inquérito em que
foram realizadas diversas diligências para apurar crime de ação penal pública, mas não foi
obtida justa causa para o oferecimento de denúncia, razão pela qual o Delegado de Polícia
elaborou relatório final opinando pelo arquivamento. Verificada tal situação e com base nas
previsões do Código de Processo Penal, caberá ao:
(A) juiz realizar diretamente o arquivamento, tendo em vista que já houve representação
nesse sentido por parte da autoridade policial, cabendo contra a decisão recurso em sentido
estrito; 
(B) Ministério Público realizar diretamente o arquivamento, caso concorde com a conclusão
do relatório da autoridade policial, independentemente de controle judicial; (...)
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(FGV / 2018 / TJ-AL / TÉCNICO)
(...)
(C) delegado de polícia, em caso de concordância do juiz, realizar diretamente o
arquivamento após retorno do inquérito policial para delegacia; 
(D) Ministério Público promover pelo arquivamento, cabendo ao juiz analisar a
homologação em respeito ao princípio da obrigatoriedade;
(E) juiz promover pelo arquivamento, podendo o promotor de justiça requerer o
encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça em caso de
discordância, em controle ao princípio da obrigatoriedade.

(FGV / 2016 / MPE-RJ)
Foi instaurado inquérito policial, no Rio de Janeiro, para apurar as condições da morte de
Maria, que foi encontrada já falecida em seu apartamento, onde residia sozinha, vítima de
morte violenta. As investigações se estenderam por cerca de três anos, sem que fosse
identificada a autoria delitiva, apesar de ouvidos os familiares, o namorado e os vizinhos
da vítima. Em razão disso, o inquérito policial foi arquivado, nos termos da lei, por
ausência de justa causa. Seis meses após o arquivamento, superando a dor da perda da
filha, a mãe de Maria resolve comparecer ao seu apartamento para pegar as roupas da
vítima para doação. Encontra, então, escondida no armário uma câmera de filmagem e
verifica que havia sido gravada uma briga entre a filha e um amigo do seu namorado dois
dias antes do crime, ocasião em que este afirmou que sempre a amou e que se Maria não
terminasse o namoro “sofreria as consequências”. (...)
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(FGV / 2016 / MPE-RJ)
(...) Considerando a situação narrada, é correto afirmar que a filmagem:
a) é considerada prova nova ou notícia de prova nova, mas não poderá haver
desarquivamento, já que a decisão de arquivamento fez coisa julgada;
b) não é considerada prova nova ou notícia de prova nova, tendo em vista que já existia
antes do arquivamento, de modo que não cabe desarquivamento com esse fundamento;
c) é considerada prova nova ou notícia de prova nova, podendo haver desarquivamento
do inquérito pela autoridade competente;
d) considerada ou não prova nova ou notícia de prova nova, poderá gerar o
desarquivamento direto pela autoridade policial para prosseguimento das investigações;
e) não é considerada prova nova, logo impede o desarquivamento, mas não é óbice ao
oferecimento direto de denúncia.

(FGV / 2015 / OAB)
No dia 01/04/2014, Natália recebeu cinco facadas em seu abdômen, golpes estes que foram a
causa eficiente de sua morte. Para investigar a autoria do delito, foi instaurado inquérito
policial e foram realizadas diversas diligências, dentre as quais se destacam a oitiva dos
familiares e amigos da vítima e exame pericial no local. Mesmo após todas essas medidas,
não foi possível obter indícios suficientes de autoria, razão pela qual o inquérito policial foi
arquivado pela autoridade judiciária por falta de justa causa, em 06/10/2014, após
manifestação nesse sentido da autoridade policial e do Ministério Público. Ocorre que, em
05/01/2015, a mãe de Natália encontrou, entre os bens da filha que ainda guardava, uma
carta escrita por Bruno, ex namorado de Natália, em 30/03/2014, em que ele afirmava que
ela teria 24 horas para retomar o relacionamento amoroso ou deveria arcar com as
consequências. A referida carta foi encaminhada para a autoridade policial.(...)
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(FGV / 2015 / OAB)
(...)
Nesse caso,
A) nada poderá ser feito, pois o arquivamento do inquérito policial fez coisa
julgada material.
B) a carta escrita por Bruno pode ser considerada prova nova e justificar o
desarquivamento do inquérito pela autoridade competente.
C) nada poderá ser feito, pois a carta escrita antes do arquivamento não pode ser
considerada prova nova.
D) pela falta de justa causa, o arquivamento poderia ter sido determinado
diretamente pela autoridade policial, independentemente de manifestação do
Ministério Público ou do juiz.

(FGV / 2015 / OAB)
O inquérito policial pode ser definido como um procedimento investigatório prévio, cuja
principal finalidade é a obtenção de indícios para que o titular da ação penal possa propô-la
contra o suposto autor da infração penal.
Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
A) A exigência de indícios de autoria e materialidade para oferecimento de denúncia torna o
inquérito policial um procedimento indispensável.
B) O despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial é irrecorrível.
C) O inquérito policial é inquisitivo, logo o defensor não poderá ter acesso aos elementos
informativos que nele constem, ainda que já documentados.
D) A autoridade policial, ainda que convencida da inexistência do crime, não poderá mandar
arquivar os autos do inquérito já instaurado.
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(FGV / 2015 / PGE-RO)
Foi instaurado inquérito policial para apurar a conduta de Ronaldo, indiciado como
autor do crime de homicídio praticado em face de Jorge. Ao longo das
investigações, a autoridade policial ouviu diversas testemunhas, juntando os
termos de oitiva nos autos do procedimento. Concluídas as investigações, os autos
foram encaminhados para a autoridade policial. Sobre o inquérito policial, é
correto afirmar que:
a) não é permitido à autoridade policial, em regra, solicitar a realização de perícias
e exame de corpo de delito, dependendo para tanto de autorização da autoridade
judicial;
b) como instrumento de obtenção de justa causa, é absolutamente indispensável à
propositura da ação penal; (...)

(FGV / 2015 / PGE-RO)
(...)
c) é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos
de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito
ao exercício do direito de defesa;
d) constatado, após a instauração do inquérito e conclusão das investigações, que
a conduta do indiciado foi amparada pela legítima defesa, poderá a autoridade
policial determinar diretamente o arquivamento do procedimento;
e) uma vez determinado seu arquivamento pela autoridade competente,
independente do fundamento, não poderá ser desarquivado, ainda que surjam
novas provas.
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(FGV / 2015 / DPE-RO)
O inquérito policial é tradicionalmente conceituado como procedimento
administrativo prévio que visa à apuração de uma infração penal e sua autoria, a
fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Sobre suas principais
características, é correto afirmar que:
A) a prova da materialidade e indícios de autoria são necessários para propositura
de ação penal, logo uma das características do inquérito é sua indispensabilidade;
B) o inquérito policial é instrumento sigiloso, logo não poderá ser acessado em
momento algum pelo advogado do indiciado; (...)

(FGV / 2015 / DPE-RO)
(...)
C) o contraditório pleno e a ampla defesa são indispensáveis no
inquérito policial;
D) o inquérito policial é um procedimento significativamente
marcado pela oralidade;
E) o inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade
policial, já que, uma vez instaurado, não poderá ser por ela
diretamente arquivado.
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(FGV / 2019 / MPE-RJ)
Agentes da área de segurança pública ingressaram na casa de João, sem autorização judicial,
durante a madrugada e contra a sua expressa manifestação de vontade. No local, apreenderam um
tablete com 1 kg (um quilograma) de cocaína.
À luz dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela ordem constitucional e o entendimento
prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a referida apreensão foi:
A) ilícita, pois, apesar da apreensão das substâncias entorpecentes, foi realizada durante a
madrugada;
B) lícita, pelo só fato de terem sido apreendidas substâncias entorpecentes no local;
C) ilícita, pois o ingresso no domicílio, contra a vontade do morador, deve ser realizado de dia e com
mandado judicial;
D) lícita, desde que a entrada forçada tenha sido amparada em fundadas razões, justificadas em
momento posterior;
E) ilícita, pois, apesar da apreensão das substâncias entorpecentes, foi realizada sem mandado
judicial.

(FGV / 2019 / MPE-RJ)
Buscando concretizar a ideia de que a prisão preventiva somente deve ser
decretada em situações excepcionais, o legislador previu uma série de medidas
cautelares alternativas à prisão, que devem ser analisadas no momento de se
apreciar a necessidade ou não da imposição da medida cautelar extrema.
Sobre o tema, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, é correto
afirmar que:
A) a suspensão do exercício da função pública poderá ser aplicada como cautelar
alternativa diante de justo receio de sua utilização na prática de crimes, mas não da
atividade de natureza econômica, sob pena de violação da livre concorrência; (...)
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(FGV / 2019 / MPE-RJ)
(...) B) a internação provisória poderá ser aplicada se constatado o risco de
reiteração e a inimputabilidade do agente, mas somente nos crimes praticados
com violência ou grave ameaça à pessoa;
C) a monitoração eletrônica poderá ser aplicada como condição para concessão
de prisão albergue domiciliar na execução penal, mas não como medida
cautelar alternativa;
D) o descumprimento das medidas cautelares alternativas e medidas protetivas
de urgência não é fundamento para justificar a necessidade da prisão
preventiva;
E) a proibição de se ausentar da comarca sem informar ao juízo poderá ser
aplicada pelo magistrado, mas não poderá haver retenção do passaporte do
denunciado.

(FGV / 2019 / MPE-RJ)
Lucas, oficial do Ministério Público, enquanto cumpria sua função em via pública, por
volta de 15h, depara-se com Antônio conduzindo uma motocicleta com simulacro de
arma de fogo na cintura e se surpreende com aquela situação, tendo em vista que
identificou, pela placa, que aquela moto era de propriedade de seu colega de
trabalho. Diante disso, Lucas entra em contato com seu colega, que confirma que
fora vítima de um crime de roubo que teria sido praticado 30 minutos antes,
descrevendo as características do autor do fato, que coincidiam com as de Antônio.
Considerando as informações expostas, em sendo confirmada a autoria, é correto
afirmar que Lucas:
(...)
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(FGV / 2019 / MPE-RJ)
(...) A) não poderá realizar a prisão captura de Antônio, tendo em vista que, apesar
da situação de flagrante, o ato somente pode ser realizado por agentes de
segurança pública;
B) não poderá realizar a prisão captura de Antônio, uma vez que inexiste situação
de flagrante prevista em lei, apesar da identificação da autoria;
C) poderá realizar a prisão captura de Antônio, pois constatada a situação de
flagrante próprio prevista em lei;
D) poderá realizar a prisão captura de Antônio, uma vez constatada a situação de
flagrante presumido;
E) poderá realizar a prisão captura de Antônio, já que há situação de flagrante
esperado.

(FGV / 2017 / ALERJ)
O Ministério Público recebeu os autos de inquérito policial onde se investigava a
prática de crime de corrupção por parte de dois funcionários públicos, Caio e Mévio,
com requerimento de novo prazo. Entendendo que ainda havia diligências a serem
realizadas, requereu o órgão ministerial, apenas, o retorno dos autos à Delegacia para
prosseguimento das investigações. Contudo, considerando a gravidade dos fatos e o
risco para a ordem pública, o juiz competente decretou a prisão preventiva de Caio.
Cumprida a diligência pela Delegacia, o Ministério Público ofereceu denúncia em face
dos dois investigados, novamente se mantendo omisso quanto à necessidade de prisão.
Após as formalidades legais, o magistrado recebeu a denúncia e decretou a prisão
preventiva de Mévio com base em fundamentos concretos.
(...)
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(FGV / 2017 / ALERJ)
(...)
Sobre a situação apresentada e de acordo com o Código de Processo Penal, é
correto afirmar que:
a) ambas as prisões são legais;
b) a prisão de Caio é ilegal, mas a de Mévio é legal;
c) ambas as prisões são ilegais, devendo ser relaxadas;
d) a prisão de Mévio é ilegal, mas a de Caio é legal;
e) ambas as prisões são ilegais, devendo ser revogadas.

(FGV / 2016 / MPE-RJ)
Tem em curso, perante Promotoria de Investigação Criminal, inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime de receptação qualificada (art. 180,
§1º - pena: 03 a 08 anos de reclusão e multa). Antes da denúncia, o Ministério
Público formula apenas requerimento de busca e apreensão, encaminhando os
autos ao juízo e solicitando que, após decisão, sejam encaminhados para
Delegacia para prosseguimento das investigações. Ao analisar o pedido, o juiz
defere o requerimento ministerial de busca e apreensão e, ainda, decreta a
prisão preventiva do indiciado. De acordo com o Código de Processo Penal, a
decisão do juiz foi:
(...)
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(FGV / 2016 / MPE-RJ)
(...) a) incorreta, pois não cabe, em hipótese alguma, prisão preventiva decretada
de ofício no processo penal;
b) válida, pois o juiz pode, a qualquer momento das investigações ou da ação
penal, decretar a prisão preventiva do indiciado/acusado de ofício;
c) incorreta, pois a pena prevista ao delito não admite a decretação de prisão
preventiva, já que o crime foi praticado sem violência;
d) incorreta, pois decretada de ofício no curso das investigações e não no curso de
ação penal;
e) válida, pois no momento em que o Ministério Público formulou requerimento de
busca e apreensão, a decisão do magistrado de decretar a prisão não é
considerada de ofício.

(FGV / 2015 / TJ-RO)
Em janeiro de 2015, foi instaurado inquérito policial para apurar a
prática de um crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,
constando como indiciado Tício. Ao receber os autos do inquérito, o
Ministério Público requereu ao juiz apenas que os autos fossem
encaminhados para Delegacia para cumprimento de diligências
imprescindíveis, conforme solicitado pela autoridade policial. O juiz,
porém, considerando a gravidade do fato, decretou a prisão preventiva
do indiciado. Com base na situação narrada, é correto afirmar que o
magistrado agiu:
(...)
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(FGV / 2015 / TJ-RO)
(...) a) corretamente, pois a gravidade em abstrato do crime pode justificar a
decretação da prisão preventiva;
b) incorretamente, pois não cabe prisão preventiva durante o inquérito policial;
c) incorretamente, pois a prisão preventiva só pode ser decretada de ofício no curso
da ação penal;
d) corretamente, pois a gravidade em concreto do fato é fundamentação idônea
para decretação da prisão preventiva e esta pode ser decretada de ofício;
e) incorretamente, pois o Código de Processo Penal não mais admite que seja
decretada prisão preventiva de ofício pelo magistrado, independente do momento
processual.

(FGV / 2014 / TJ-RJ)
A prisão em flagrante de qualquer pessoa deverá ser comunicada
imediatamente ao juiz competente. Recebida a comunicação, o juiz poderá
adotar a seguinte medida:
a) relaxar a prisão em flagrante por entender que não estão presentes os
fundamentos e requisitos da prisão preventiva;
b) converter a prisão em flagrante em preventiva, ainda que suficiente a
aplicação de medida cautelar diversa;
c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança;
d) revogar a prisão em flagrante que seja ilegal;
e) determinar a manutenção da prisão em flagrante pelo prazo de 30 dias.
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(FGV / 2013 / TJ-AM)
Quando o agente é perseguido logo após a infração, em situação que
faça presumir ser o autor do fato, configura hipótese de flagrante
a) próprio.
b) impróprio ou quase flagrante.
c) presumido.
d) esperado.
e) prorrogado.

REVISÃO DE VÉSPERA PC-RN
(LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE E LEI ORGÂNICA)

Prof. Marcos Girão



09/07/2021

LEI DE EXECUÇÃO PENAL
(LEI Nº 7.210/1984)

Prof. Marcos Girão

01. Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de
natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes considerados
hediondos, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil
genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica
adequada e indolor. Sobre tal identificação julgue as assertivas a seguir.

I - Ao titular de dados genéticos será permitido o acesso aos seus dados
constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos
da cadeia de custódia que gerou esse dado.

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021
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II – A simples recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de
identificação do perfil genético não significa necessariamente falta disciplinar.

III - Se determinada pessoa tiver sido condenada por crime praticado,
dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, e não tenha sido
submetida à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no
estabelecimento prisional, esta ainda poderá ser submetida a tal procedimento
durante o cumprimento da pena.

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

Está correto o que se afirma em:

(A) I e II

(B) I e III

(C) II e III

(D) I, apenas

(E) II, apenas

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021
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02. Assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso nos itens a seguir, no que
tange ao regramento a respeito o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD),
estabelecido pela Lei de Execução Penal.

( ) O RDD terá duração mínima de 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da
sanção por nova falta grave de mesma espécie.

( ) O preso submetido ao RDD terá fiscalizado o conteúdo de suas
correspondências e sua participação em audiências judiciais deverá se dar por
videoconferência, garantindo-se ainda a participação do defensor no mesmo
ambiente do preso.

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

( ) O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos
provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros sob os quais recaiam
fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em
organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Nesses casos, a
sujeição ao RDD independerá da prática de falta grave.

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021
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( ) O preso sujeito ao RDD terá direito a entrevistas, que deverão, regra geral,
ser monitoradas e gravadas, assim como à saída da cela por 2 (duas) horas
diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não
haja contato com presos do mesmo grupo criminoso.

( ) A LEP estabelece que o regime disciplinar diferenciado será
preferencialmente cumprido em estabelecimento prisional federal, caso exista
fundadas suspeitas de que o preso exerça liderança em organização criminosa,
associação criminosa ou milícia privada e que tenha atuação criminosa em 2
(dois) ou mais Estados da Federação.

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

A sequência correta é a seguinte:

(A) F – V – V – F – F

(B) V – F – V – F – F

(C) F – F – V – V – F

(D) F – V – F – V– V

(E) V – F – F – F – V

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021
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LEI DE CRIMES HEDIONDOS
(LEI Nº 8.072/1990) 

Prof. Marcos Girão

03. Constituem crimes hediondos, EXCETO:

a) homicídio em atividade típica de grupo de extermínio praticada por um agente
só;

b) epidemia com resultado morte;

c) favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de
criança ou adolescente ou de vulnerável;

d) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal;

e) lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra integrante do
sistema prisional.

Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990)
Prof. Marcos Girão

FGV/ TJ-PI  / 2015
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04. A doutrina classifica os crimes, quanto à sua gravidade, como sendo de
menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, de grave potencial
ofensivo e hediondos. No tocante a estes de maior gravidade, de acordo com a
Lei nº 8.072/90 e a Constituição Federal, atentando-se à jurisprudência
majoritária dos Tribunais Superiores, assinale a afirmativa correta.

a) O crime de associação para o tráfico é equiparado aos hediondos.

b) O crime de homicídio híbrido (qualificado e privilegiado) ostenta a natureza de
crime de hediondo.

Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990)
Prof. Marcos Girão

FGV/ SUSAM / 2014

c) O crime de homicídio simples, em hipótese alguma, é considerado hediondo.

d) O condenado pela prática de crime hediondo ou assemelhado pode iniciar o
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais brando do que o
fechado.

e) O apenado reincidente específico em crime hediondo deverá cumprir 2/3 da
pena para ter direito ao livramento condicional e 3/5 da pena para ter direito à
progressão de regime.

Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990)
Prof. Marcos Girão

FGV/ SUSAM / 2014
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LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
(LEI Nº 9.296/1996) 

Prof. Marcos Girão

05. Durante determinada investigação penal de crime de associação para o
tráfico, entendendo pela existência de indícios de autoria e inexistência de
outros meios para obtenção da prova, a autoridade policial representou pela
decretação da interceptação das comunicações das linhas telefônicas de
titularidade de determinado investigado. Ao receber o pedido, o magistrado, de
maneira fundamentada, autorizou a interceptação pelo prazo inicial de 30
(trinta) dias, deixando claro que eventual pedido de prorrogação desse prazo
deveria ser devidamente fundamentado.

Lei de Interceptação Telefônica
Prof. Marcos Girão

FGV/ Câmara de Salvador - BA  / 2018
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Com base apenas nas informações narradas, é correto afirmar que:

a) a interceptação das comunicações telefônicas não poderia ser requerida pela
autoridade policial, dependendo a autorização de pedido expresso do Ministério
Público;

b) a interceptação das comunicações telefônicas não poderia ser autorizada
durante as investigações, sob pena de violação do sistema acusatório.

Lei de Interceptação Telefônica
Prof. Marcos Girão

FGV/ Câmara de Salvador - BA  / 2018

c) o crime de associação para o tráfico, diante da sanção penal prevista, não
admite interceptação das comunicações telefônicas;

d) o prazo fixado pelo magistrado na decisão que autorizou a interceptação das
comunicações telefônicas não é válido;

e) a decisão que determinou a interceptação das comunicações telefônicas foi
válida, diante do crime investigado, da representação da autoridade policial e do
prazo fixado.

Lei de Interceptação Telefônica
Prof. Marcos Girão

FGV/ Câmara de Salvador - BA  / 2018
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ESTATUTO DO DESARMAMENTO
(LEI Nº 10.826/2003) 

Prof. Marcos Girão

06. De acordo com as previsões da Lei de Armas (Lei nº 10.826/03), analise as
afirmativas a seguir.

I. A posse isolada de grande quantidade de munições de uso permitido, em
desacordo com as determinações legais ou regulamentares, quando
desacompanhada da apreensão de arma de fogo, não constitui crime.

II. A cessão, mesmo que gratuita, de arma de fogo de uso restrito, sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
configura crime, punido com a mesma sanção penal daquele que transporta
arma de fogo de calibre permitido com numeração suprimida.

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

FGV/ PREF. DE SALVADOR / 2019
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III. O crime de disparo de arma de fogo é expressamente subsidiário, somente
havendo punição do agente caso a finalidade com o disparo não seja praticar
outro crime.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.
Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

FGV/ PREF. DE SALVADOR / 2019

07. Jorge recebeu mandado de citação em ação penal para cumprimento em
localidade violenta da cidade em que atuava. Temendo por sua integridade
física, compareceu ao local para cumprimento da diligência em seu próprio
carro, levando escondido no porta-luvas duas armas de fogo diferentes de uso
permitido. Ocorre que Jorge foi abordado por policiais militares, sendo as armas
de fogo encontradas e apreendidas, além de ser verificado que ele não possuía
autorização para portar aquele material bélico.

De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a
conduta de Jorge:

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

FGV/ TJ-SC / 2018
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a) configura dois crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso
formal;

b) configura dois crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso
material;

c) está amparada pela causa de exclusão da culpabilidade de inexigibilidade de
conduta diversa;

d) está amparada pela causa de exclusão da ilicitude de legítima defesa;

e) configura crime único de porte de arma de fogo de uso permitido

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

FGV/ TJ-SC / 2018

LEI MARIA DA PENHA
(LEI Nº 11.340/2006) 

Prof. Marcos Girão
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08. Em busca de proteger os direitos das pessoas do sexo feminino, vítimas de
violência física e psicológica no âmbito afetivo, doméstico e familiar, o legislador
editou a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que trouxe uma série de
peculiaridades ao procedimento aplicável aos crimes praticados em tal contexto.

Sobre as previsões da lei acima mencionada, é correto afirmar que:

a) o crime de ameaça, apesar de previsto no Código Penal como de ação penal
pública condicionada à representação, quando praticado no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, independe da vontade da vítima
para responsabilização do autor do fato.

Lei Maria da Penha
Prof. Marcos Girão

FGV/ DPE-RJ / 2019

b) o crime de lesão corporal simples praticado no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, por ter pena privativa de liberdade mínima
inferior a 01 (um) ano, admite proposta de suspensão condicional do processo;

c) a retratação ao direito de representação, quando cabível, nos crimes
praticados no contexto da Lei nº 11.340/06, terá de ocorrer em audiência
especial, na presença do magistrado, ouvido o Ministério Público, antes do
recebimento da denúncia.

Lei Maria da Penha
Prof. Marcos Girão

FGV/ DPE-RJ / 2019
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d) a pena privativa de liberdade aplicada no caso de condenação por crime de
lesão corporal simples, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06, poderá ser
substituída por restritiva de direitos;

e) os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, independentemente da pena aplicada, não admitem suspensão
condicional da pena.

Lei Maria da Penha
Prof. Marcos Girão

FGV/ DPE-RJ / 2019

09. Ana e seu namorado Romeu, enquanto estavam no cinema, iniciaram uma
discussão em razão de ciúmes, não se conformando Romeu com o fato de Ana
ter cumprimentado Jorge, seu colega de trabalho. Durante a discussão, Romeu
ameaçou sua namorada de morte. Ana, inconformada com a conduta daquele
com quem mantinha relacionamento há mais de três anos, comparece à
Delegacia e narra o ocorrido.

Sobre a situação narrada e as previsões da Lei nº 11.340/06, é correto afirmar
que:

Lei Maria da Penha
Prof. Marcos Girão

FGV/ MPE-RJ / 2018
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a) os crimes de ação penal pública condicionada à representação, quando
praticados no contexto da Lei nº 11.340/06, admitem a retratação do direito de
representação, desde que antes do recebimento da denúncia, em audiência
especial, na presença do juiz e ouvido o Ministério Público;

b) o juiz, através de medidas protetivas de urgência requeridas por quem de
direito, poderá determinar a proibição de contato e aproximação com a vítima,
mas não a suspensão de posse regular de arma de fogo ou afastamento do lar
quando as partes convivam.

Lei Maria da Penha
Prof. Marcos Girão

FGV/ MPE-RJ / 2018

c) a ofendida deverá ser intimada das audiências que precisa comparecer, não
sendo necessária, porém, sua notificação dos demais atos processuais, das
decisões sobre medidas protetivas ou ingresso e saída do autor do fato da
prisão.

d) aos crimes praticados no contexto da Lei nº 11.340/06 não se admite
composição civil dos danos ou transação penal, tão só sendo possível proposta
de suspensão condicional do processo;

e) a relação de namoro de Ana, por não constituir casamento ou união estável,
não justifica a aplicação da Lei nº 11.340/06, ainda que o delito tenha sido
praticado em razão de violência de gênero.

Lei Maria da Penha
Prof. Marcos Girão

FGV/ MPE-RJ / 2018
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LEI ANTIDROGAS
(LEI Nº 11.343/2006) 

Prof. Marcos Girão

10. Leandro, primário e de bons antecedentes, foi preso em flagrante porque
tinha em sua casa, para fins de venda, 100g de maconha e 150g de cocaína na
forma de crack, conforme laudo de exame de material entorpecente acostado ao
procedimento. Após receber o procedimento principal, já com decisão de
conversão do flagrante em preventiva, o Promotor de Justiça deverá denunciar
Leandro por

a) crime único de tráfico de drogas, podendo a natureza do material
entorpecente e a quantidade de drogas serem avaliadas no momento de o juiz
fixar pena base em caso de condenação.

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

FGV/ DPE-RJ / 2019
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b) crime único de tráfico de drogas, não podendo a natureza do material
entorpecente ser considerada quando da aplicação da pena base, mas tão só as
circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP e a quantidade de drogas.

c) dois crimes de tráfico de drogas, reconhecendo o concurso formal de crimes,
podendo ser aplicado o redutor do tráfico privilegiado em razão da primariedade
do agente.

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

FGV/ DPE-RJ / 2019

d) dois crimes de tráfico de drogas, reconhecendo o concurso material de crimes,
não podendo a quantidade de drogas ser considerada no momento da aplicação
da pena base, mas tão só as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP;

e) dois crimes de tráfico de drogas em concurso formal, podendo a quantidade e
a natureza do material entorpecente serem valorizados no momento de aplicar a
pena base.

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

FGV/ DPE-RJ / 2019
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11. Determinada pessoa entregou matéria-prima destinada à preparação de
drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar, a agente policial disfarçado. De acordo com o que versa a Lei nº
11.343/06 (Lei Antidrogas),

(A) tal pessoa responderá necessariamente por crime equiparado ao tráfico de
drogas.

(B) tal pessoa responderá por crime equiparado ao tráfico de drogas, quando
presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

(C) tal pessoa responderá por crime equiparado ao tráfico de drogas, com pena
reduzida de um terço a dois sextos.

(D) tal pessoa não responderá por qualquer crime.

(E) tal pessoa responderá por crime equiparado ao tráfico de drogas, assim como
o policial que se disfarçou, quando presentes elementos probatórios razoáveis
de conduta criminal preexistente com pena reduzida de um terço a dois sextos.

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão
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LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
(LEI Nº 12.850/2013) 

Prof. Marcos Girão

12. A Lei nº 12.850/13 trouxe inovações legislativas com grande repercussão e
aplicabilidade ao Direito Penal pátrio. O novo diploma legal definiu o conceito de
organização criminosa e disciplinou sobre a investigação criminal, meios de obtenção
de prova, dentre outros aspectos relacionados à persecução penal das infrações
penais praticadas no contexto de uma organização criminosa.

Sobre os aspectos materiais e processuais previstos na lei supramencionada, é
correto afirmar que:

a) a tipificação do crime de organização criminosa, dentre outros requisitos, exige a
intenção de obter vantagem de qualquer natureza através da prática de infrações
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de
caráter transnacional.

Lei de Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

FGV/ MPE-RJ / 2019
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b) a conduta daquele que embaraça investigação de infração penal que envolva
organização criminosa é tipificada na lei especial, porém com sanção penal mais
branda do que a prevista para aquele que integra pessoalmente organização
criminosa;

c) a participação de criança ou adolescente na organização criminosa justifica o
reconhecimento do crime autônomo de corrupção de menores, mas não causa
de aumento de pena sobre a sanção do crime de integrar organização criminosa;

Lei de Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

FGV/ MPE-RJ / 2019

d) a ação controlada é admitida nas investigações relacionadas a crimes de
organização criminosa, devendo a medida, uma vez concretizada, ser
posteriormente comunicada ao magistrado para controle sobre a legalidade do
ocorrido;

e) a infiltração de agentes deve ser previamente comunicada ao juiz
competente, mas não depende de anterior autorização judicial.

Lei de Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

FGV/ MPE-RJ / 2019
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13. Assinale a alternativa correta de acordo com o que versa a Lei nº 12.850/13 (Lei
de Organizações Criminosas).

a) As tratativas sobre colaboração premiada devem ser realizadas com a presença
de advogado constituído ou defensor público, salvo autorização prévia da autoridade
judiciária competente.

b) Será admitida a infiltração via internet se houver indícios de crime de organização
criminosa, ainda que provas puderem ser produzidas por outros meios disponíveis.

c) A não celebração de acordo de delação premiada por iniciativa do celebrante não
impede que este se valha informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de
boa-fé, para outra finalidade.

Lei de Organização Criminosa
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

d) O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de
acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio
conhecimento e o colaborador: não for o líder da organização criminosa; for o
primeiro a prestar efetiva colaboração.

e) A infiltração de policial na internet para investigação a respeito de crime de
organização criminosa será autorizada pelo prazo improrrogável de até 06 (seis)
meses, mediante ordem judicial fundamentada.

Lei de Organização Criminosa
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021
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NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE
(LEI Nº 13.869/2019) 

Prof. Marcos Girão

14. Acerca dos crimes contra a administração pública, à luz do disposto no
Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940 e respectivas alterações) e das leis de
abuso de autoridade e de licitações, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Teófilo, exercente de cargo em entidade paraestatal, ao desviar bem móvel
público, em proveito alheio, está incurso nas sanções atinentes ao crime de
peculato.

Resolvendo com Girão
Lei de Abuso de Autoridade  (Lei nº 13.869/2019)

FUNDATEC / PREF. SANTO AUGUSTO – RS / 2020
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b) Caso Teobaldo, ocupante de cargo em comissão em autarquia municipal,
revele fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, responderá pelo delito de violação de sigilo funcional, sem lhe ser
aplicável a causa de aumento de pena da terça parte, prevista no Art. 327, §2º,
do CP.

c) Teórcrito, servidor público municipal, foi condenado por abuso de autoridade,
nos termos da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), tendo sido
reconhecida sua reincidência em crime da mesma espécie. Assim, tem-se como
efeito automático da sentença a perda do cargo público..

Resolvendo com Girão
Lei de Abuso de Autoridade  (Lei nº 13.869/2019)

FUNDATEC / PREF. SANTO AUGUSTO – RS / 2020

d) Tito foi absolvido em processo criminal atinente à Lei nº 13.869/2019, em
razão do reconhecimento do estrito cumprimento de dever legal. A decisão
prolatada pelo juízo criminal, na hipótese, faz coisa julgada no âmbito cível e
administrativo-disciplinar.

e) Tâmara ajustou com Taciana a contratação de sua empresa de serviços de
publicidade, pelo município de Santo Augusto, por meio de inexigibilidade de
licitação. Na hipótese narrada, ambas as agentes responderão pelo mesmo
delito, caracterizado pelo ato de inexigir licitação fora das hipóteses previstas em
lei, sendo-lhes aplicada a mesma pena.

Resolvendo com Girão
Lei de Abuso de Autoridade  (Lei nº 13.869/2019)

FUNDATEC / PREF. SANTO AUGUSTO – RS / 2020
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15. Analise os itens a seguir, à luz do que regula a Lei Federal nº
13.869/2019, Lei de Abuso de Autoridade.

I. É correto afirmar que os crimes de abuso de autoridade previstos na
Lei nº 13.869/2019 são delitos de “dupla subjetividade passiva”, pois
todos eles trazem condutas que atingem dois sujeitos passivos, a
pessoa física ou jurídica atingida e o Estado (Poder Público).

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

II. As responsabilidades civil e administrativa por crime de abuso de
autoridade dependem da criminal, podendo-se, assim, levantar
questionamento sobre a existência ou a autoria do fato quando essas
questões tenham sido decididas no juízo criminal.

III. O agente público que decreta medida de privação da liberdade em
manifesta desconformidade com as hipóteses legais poderá
responder por comete crime de abuso de autoridade. É crime
equiparado a essa conduta a autoridade judiciária que, dentro de
prazo razoável, deixa de substituir a prisão preventiva por medida
cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando
manifestamente cabível.

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021
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IV. Todos os delitos previstos na Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº
13.869/2019) são dolosos e neles exige-se um elemento subjetivo
especial: a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a
si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação
pessoal.

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

Está incorreto o que se afirma em:

(A) I e II

(B) II, III e IV

(C) I, II e IV

(D) II, apenas

(E) III, apenas

Gabarito: D

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021
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CRIMES DE TRÂNSITO
(LEI Nº 9.503/1997) 

Prof. Marcos Girão

16. A condução de veículos automotores sob a influência de álcool é considerado
crime de trânsito se o condutor apresentar concentração igual ou superior a

a) 0,0 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

b) 0,1 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

c) 0,2 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

d) 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

e) 0,4 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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17. Antônio, para desviar de um caminhão que bloqueava a rua, decidiu passar
com seu carro sobre a calçada, vindo, porém, a atropelar Joaquim, que saía da
portaria de seu prédio para caminhar.

Após ajudar a vítima a se levantar e constatar a natureza leve dos ferimentos por
ela sofridos, Antônio comunicou por telefone o ocorrido a uma autoridade
policial e acionou uma ambulância para prestar o socorro, seguindo seu caminho
antes que as autoridades chegassem ao local, pois teria que buscar sua filha na
escola.

Considerando as informações narradas, é correto afirmar que Antônio

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

FGV / PREF. SALVADOR-BA / 2019

a) responderá pelo crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito
Brasileiro, pois não prestou diretamente socorro à vítima, em concurso com o
crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor de
natureza simples.

b) não responderá por crime previsto no Código Brasileiro de Trânsito, pois,
apesar da violação do dever objetivo de cuidado, o fato foi praticado sobre a
calçada, e não na via de tráfego, como exige esse diploma legal.

c) responderá por crime de lesão corporal culposa praticada na direção de
veículo automotor, podendo ter sua pena aumentada em razão de o fato ter sido
praticado sobre a calçada.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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d) responderá pelo crime de tentativa de homicídio culposo praticado na direção
de veículo automotor, com a causa de aumento por não ter prestado socorro à
vítima.

e) poderá ter sua habilitação suspensa por um período de até 10 anos, caso seja
condenado por crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

FGV / PREF. SALVADOR-BA / 2019

LEI ORGÂNICA E ESTATUTO DA PC RN
(LCE Nº 270/04) 

Prof. Marcos Girão
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18. Nos termos do seu Estatuto, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte tem
a seguinte atribuição básica:

a) A identificação civil e criminal.

b) O cumprimento de mandados de prisão.

c) O exercício das funções de polícia judiciária estadual e da apuração das infrações
penais e de sua autoria.

d) Administração do policiamento ostensivo, coordenando a atuação da Polícia
Militar no atendimento de ocorrência.

e) Colaborar com a Justiça Criminal, fornecendo as informações necessárias à
instrução e ao julgamento dos processos criminais.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

19. Assinale a alternativa que traz órgãos que NÃO compõem a estrutura básica
da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte.

a) Órgãos de Execução Programática.

b) Órgãos de Execução Financeira.

c) Órgão de Direção Geral.

d) Órgãos de Assessoramento Direto à Delegacia-Geral de Polícia Civil.

e) Órgãos de Atuação Instrumental

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021
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20. Julgue os itens a seguir de acordo com a Lei Orgânica e o Estatuto da PC RN.

I - O Delegado-Geral de Polícia Civil será um Delegado de Polícia Civil de carreira,
nomeado pelo Governador do Estado para exercício de dois anos, a contar da
posse, sendo permitida uma única recondução.

II - A escolha do Delegado-Geral de Polícia recairá sobre um Delegado de Polícia
Civil de Classe Especial, da ativa, maior de trinta anos de idade, em efetivo
exercício na função e na carreira há mais de oito anos, dentre os delegados
integrantes do Conselho Superior de Polícia Civil.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

III - Compete à Academia de Polícia Civil promover a divulgação, nos órgãos
policiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, de
informações e estudos sobre novas técnicas de prevenção e repressão à
criminalidade, assistindo-os, quando necessário, na sua aplicação.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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Está correto o que se afirma em:

a) I e II

b) I, apenas

c) I e III

d) II, apenas

e) I, II e III

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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21. Acerca das atribuições do Escrivão de Polícia, assinale a alternativa
INCORRETA.

a) O Escrivão deve dar cumprimento às formalidades processuais, na lavratura de
autos, termos, mandados e demais atos próprios do seu ofício definidos em lei.

b) É atribuição do Escrivão de Polícia autuar, preparar e ordenar documentos e
peças de inquéritos policiais e processos penais sob sua guarda, submetendo-
os regularmente a despacho da autoridade policial.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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c) Compete ao Escrivão dar cumprimento ordens de serviço, mandados de
intimação, mandados de condução coercitiva e demais ações necessárias às
missões policiais de ordem da autoridade policial.

d) Compete ao Escrivão receber e recolher fianças, quando determinado pela
autoridade policial.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

22. Compete ao Agente de Polícia, EXCETO

a) acondicionar, relacionar e etiquetar objetos, valores e coisas apreendidos

b) efetuar prisões em flagrante, busca pessoal e apreensões.

c) dirigir, conforme habilitação e de acordo com a devida designação, veículos
automotores em missões policiais e no desempenho de atividades nos diversos
setores da Polícia Civil.

d) operar equipamentos de comunicação, zelando por sua segurança e
manutenção.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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23. Conforme a Lei Estadual n° 270/2004, assinale a alternativa incorreta em
relação à posse em cargo público.

a) A posse é o ato inicial que completa a investidura em cargo público, que se
dará pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo
ocupado, somente alterados por Lei Complementar

b) A posse em cargo público, que ocorre apenas no provimento por nomeação,
pode se dar por procuração específica, desde que o agente justifique o
motivo da impossibilidade de comparecimento ao ato.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

c) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato
de provimento, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado.

d) A posse, que compreende a assinatura no Termo de Posse e a entrega da
identidade funcional, dependerá de prévia inspeção perante Junta Médica do
Estado, que certificará se o candidato encontra-se apto, físico e mentalmente,
para o exercício do cargo público.

e) São autoridades competentes para dar a posse: o Governador do Estado; e o
Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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24. Em razão de doença, Alberto, policial civil do Rio Grande do Norte ficou com
sua capacidade física reduzida para o exercício do cargo de que era titular, o que
foi constatado por inspeção médica. Em razão disso, precisou ser investido em
novo cargo, compatível com a sua condição física, o que ocorreu, segundo a Lei
Complementar RN nº 270/2004, pela forma de provimento denominada

(A) readaptação. (B) transferência. (C) reversão. (D) reintegração.

(E) recondução

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

25. Mario é Delegado de Polícia da PC/RN, ainda em estágio probatório, e
pretende licenciar-se para tratar de interesses particulares. Já Alessandra, Escrivã
de Polícia também da PC/RN, obteve licença para tratar de interesses
particulares há um ano e pretende que sua licença perdure por um tempo. Nos
termos da Lei Complementar RN nº 270/2004, Mario

(A) faz jus à mencionada licença, desde que preenchidos os demais requisitos
legais, e Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de dois anos
consecutivos.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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(B) faz jus à mencionada licença, desde que preenchidos os demais requisitos
legais e Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de três anos
consecutivos.

(C) não tem direito à mencionada licença e Alessandra poderá licenciar-se pelo
prazo de três anos consecutivos.

(D) não tem direito à mencionada licença e Alessandra poderá licenciar-se pelo
prazo máximo de cinco anos, consecutivos ou não.

(E) não faz jus à mencionada licença e Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo
de dois anos consecutivos.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

26. A respeito das diversas formas de licenças e afastamentos estipulados em
favor dos servidores policiais civis estaduais, assinale a opção correta.

(A) Toda servidora policial civil que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança
até um ano de idade fará jus a licença de 120 dias.

(B) O servidor policial civil, desde que estável, poderá requerer licença para
tratar de interesse particular pelo prazo de até quatro anos, sem remuneração,
que poderá ser interrompida, a qualquer tempo, no interesse do serviço.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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(C) Do servidor investido em mandato eletivo de prefeito não é exigido o
afastamento do cargo, razão pela qual ele poderá perceber todas as vantagens,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

(D) O afastamento do servidor policial civil para servir em organismo
internacional de que o Brasil participe ou com o qual haja cooperação ocorre
com perda total da remuneração.

(E) Caso a licença para tratamento de saúde seja superior a quinze dias,
exige-se, obrigatoriamente, inspeção pela junta médica oficial do estado.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

PROF. GIRÃO / PC-RN / 2021

27. Acerca das responsabilidades, segundo a LOPC/RN e o EPC/RN, assinale a
opção correta.

(A) A responsabilidade administrativa decorre de ato ou omissão constitutiva de
transgressão disciplinar. No caso de absolvição do servidor por sentença criminal
transitada em julgado, que tenha declarado extinta a punibilidade em razão da
prescrição, poderá ser afastada tal responsabilidade.

(B) A responsabilidade civil decorre de ato comissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Assim, não se atribui
responsabilidade ao servidor por atos decorrentes de omissão.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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(C) Na hipótese de dano causado a terceiro, após apuração de sua
responsabilidade em processo disciplinar, o servidor responde perante a fazenda
pública em ação regressiva.

(D) A responsabilidade penal limita-se aos crimes imputados ao servidor nessa
qualidade e não abrange as contravenções penais.

(E) A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles é
executada, independentemente do limite do valor da herança recebida.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / PC-RN / 2009

28. Sobre o direito de petição, previsto na Lei Complementar RN nº 270/2004, é
correto afirmar que:

(A) O prazo prescricional de cinco anos, para o exercício do direito de requerer,
só se aplica para atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade.

(B) Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou
proferido a primeira decisão, podendo ser renovado por uma única vez.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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(C) O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e
encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado
o requerente.

(D) O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, suspendem o
prazo prescricional.

(E) É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em
defesa de direito ou interesse legítimo, o qual deverá ser despachado no prazo
de cinco dias e decidido dentro de vinte dias.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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29. Analise as assertivas abaixo sobre o processo disciplinar, com base na Lei
Orgânica da PC/RN:

I.O processo administrativo ou a sindicância são instaurados a fim de apurar
somente as condutasomissivas do servidor policial civil passíveis de sofrerem
sanção administrativa disciplinar.

II.O servidor policial que tiver ciência de condutas ilícitas no serviço é obrigado a
comunicarao Chefe imediato, que deverá adotar as providências legais cabíveis.

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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III. As denúncias sobre ilegalidades serão objeto de apuração, desde que
contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por
escrito, salvo a confirmação de autenticidade.

IV. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito
penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto.

Marque a alternativa correta.

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

Legislação de Trânsito
Prof. Marcos Girão
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Adriane Fauth

Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; mandado de segurança, 
mandado de injunção, ação popular; habeas data e habeas corpus. Nacionalidade, cidadania e 
direitos políticos. 
Partidos políticos. 
Organização do Estado: organização político-administrativa; divisão de competências;
União; Estados; Distrito Federal; e Municípios. Administração Pública: disposições gerais e 

servidores públicos. 
Poder Executivo. 
Formas e sistemas de governo. 
Ministério Público. Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública. 
Ordem social: seguridade social; meio ambiente; família, criança, adolescente, jovem e idoso. 
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte

EDITAL – BANCA FGV

Prof. Adriane Fauth
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Com vistas a permitir que as pessoas se defendam do crescimento vertiginoso da violência na
Cidade Alfa, algumas dezenas de pessoas decidem criar, com esse objetivo social, a Associação
Beta. Foram estabelecidos como requisitos, para o ingresso na associação, que a pessoa tivesse
direito ao porte de arma, que seria usada diariamente nas atividades internas e externas dos
associados, e aceitasse vestir o uniforme da associação.

Considerando a sistemática constitucional, a Associação Beta:

01.(FGV/2019)

Prof. Adriane Fauth

A) não poderia funcionar, em razão do seu nítido caráter paramilitar;

B) só poderia funcionar mediante prévia autorização do Poder Público;

C) poderia funcionar independentemente de prévia autorização, pois é assegurada a liberdade de
associação;

D) não poderia funcionar, pois a ordem constitucional atualmente não reconhece o direito de
associação;

E) só poderia funcionar caso fosse previamente editada lei disciplinando o funcionamento de
associações como essa.

01.(FGV/2019)

Prof. Adriane Fauth



09/07/2021

Prof. Adriane Fauth

Os policiais civis, no exercício de suas funções, devem obediência ao princípio da inviolabilidade
de domicílio (Art. 5º, XI, da CRFB). Sob pena de violação a este princípio, os policiais
civis não poderão ingressar:

A) no interior do domicílio do suspeito, durante o período diurno, para cumprimento de
mandado judicial de busca e apreensão.
B) no interior do domicílio do suspeito, no período noturno, havendo flagrante delito.
C) em espaço comercial, com acesso franqueado ao público, que possua segurança privada.
D) no domicílio do suspeito, durante o período diurno, para cumprimento de mandado de busca
e apreensão expedido pela autoridade policial competente.
E) em escritório de contabilidade, durante o período diurno, portanto mandado judicial.

02.(FGV/2012)
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Prof. Adriane Fauth

No ano em que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como
“Constituição Cidadã”, completa 30 anos, merece especial homenagem o título que trata dos
direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, o texto constitucional dispõe que é:

A) permitida a manifestação do pensamento, sendo fomentado o anonimato, para se evitarem
retaliações;

B) vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação
coletiva;

03.(FGV/2018)
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C) livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;

D) inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo fomentada atividade política e
partidária nos cultos religiosos;

E) assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado o resguardo do sigilo da fonte,
inclusive quando necessário ao exercício profissional.

03.(FGV/2018)
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Prof. Adriane Fauth



09/07/2021

Paulo perguntou ao seu amigo João o que diferencia os “direitos sociais" dos “direitos e garantias
individuais e coletivos". Como a única resposta que João poderia ter dado, corretamente, é:

A) a liberdade de ir e vir é um dos principais direitos individuais;

B) o direito social é da sociedade, não do indivíduo;

C) a educação é uma liberdade, logo, um direito individual;

D) o direito de propriedade é um dos principais direitos sociais;

E) a proteção da saúde não está prevista entre os direitos sociais.

04.(FGV/2015)
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Maria solicitou a matrícula do seu filho de 8 (oito) anos na Escola Municipal Beta, o que foi
indeferido, por escrito, pelo Diretor, sob o argumento de que a requerente, ao preencher o
respectivo formulário, declarara ser filiada a um partido político distinto daquele a que estava
filiado o Prefeito Municipal.
Por entender que o indeferimento era incompatível com a ordem jurídica, Maria solicitou que o
seu advogado ajuizasse a ação constitucional cabível para que o juízo competente determinasse a
matrícula de seu filho na escola.
Trata-se da seguinte ação:

A) habeas corpus;
B) habeas data;
C) mandado de segurança;
D) mandado de injunção;
E) mandado de educação.

05.(FGV/2019)
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Sobre a disciplina do habeas corpus, assinale a afirmativa correta.
A) Admite-se o manejo do habeas corpus para defesa das liberdades constitucionais em geral,
como a liberdade de religião, não se restringindo o instrumento à defesa da liberdade de
locomoção.

B) O paciente do habeas corpus deve ser brasileiro no gozo dos direitos políticos.

C) O registro como advogado é exigido para a impetração do habeas corpus, admitindo-se,
todavia, o seu manejo por estudantes de direito inscritos como estagiários na Ordem dos
Advogados do Brasil.

D) Não é possível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso com efeito
suspensivo em matéria penal.

E) É cabível habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

06.(FGV/2013)
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A cidadania apresenta as seguintes peculiaridades quando cotejada com os direitos individuais:

A) é assegurada aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país;

B) pode ser naturalizada, decorrendo da concessão da nacionalidade brasileira a um estrangeiro;

C) é requisito indispensável à propositura da ação popular;

D) deve ser demonstrada sempre que alguém pretenda exercer um direito fundamental;

E) os brasileiros continuam a possuí-la ainda que tenham os seus direitos políticos suspensos.

07.(FGV/2015)
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A Polícia Civil do estado Ômega vem monitorando uma suposta quadrilha de distribuição de
drogas sintéticas para jovens de classe média.
A partir de interceptação telefônica, uma das operações realizadas resultou na prisão de três
suspeitos, na apreensão de dois mil comprimidos e de três aparelhos celulares, cujos registros de
chamadas, após decisão judicial, foram analisados e levaram à expedição de dois mandados de
busca e apreensão e de dois mandados de prisão.
Sobre o caso, assinale a afirmativa correta.

A) A interceptação telefônica que levou à prisão dos suspeitos é válida, mas os registros de dados
dos aparelhos apreendidos não podem ser utilizados como prova, por estarem protegidos por
sigilo.

08.(FGV/2015)

Prof. Adriane Fauth

B) A interceptação telefônica que levou à prisão dos suspeitos e ao desbaratamento da quadrilha
é válida, desde que tenha sido autorizada por ordem judicial.

C) O sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, protegido por dispositivo constitucional que
constitui cláusula pétrea, não se autorizando a realização de interceptação telefônica.

D) A interceptação telefônica pode ser realizada pela autoridade policial sem a necessidade de
autorização judicial, mas os dados de registro somente podem ser acessados após decisão
judicial.

E) O sigilo das comunicações telefônicas e o sigilo de dados não poderiam ser quebrados nem
mesmo por decisão judicial, por se tratar de cláusulas pétreas.

07.(FGV/2015)
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Prof. Adriane Fauth

Cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território, usufrui dos
direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei, ou seja, tem consciência de suas obrigações e
luta para que o que é justo e correto seja colocado em prática. Os direitos e deveres não podem
andar separados, afinal, só quando cumprimos com nossas obrigações permitimos que os outros
exercitem seus direitos.

As afirmativas a seguir listam direitos do cidadão, à exceção de uma.
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A) Cumprir as leis.

B) O sigilo da correspondência é inviolável.

C) Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

D) A liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto.

E) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
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A Constituição de 1988 atribuiu a diversos órgãos o dever de zelar pela segurança pública. A
respeito da divisão de competências entre esses órgãos, é correto afirmar que:

A) a polícia federal deve realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais;
B) a polícia marítima federal é responsável pelas funções de polícia portuária;
C) a polícia aeronáutica federal é responsável pelas funções de polícia aeroportuária;
D) à guarda municipal incumbe a preservação da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio;
E) as polícias militares realizam a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
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