


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

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

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

para te ajudar! 

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

de Véspera PC SE (Cargos: Agente e Escrivão). Serão MAIS DE 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso 

canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

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

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

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

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes

Legislação
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Lei de Lavagem de Dinheiro
(Lei n° 9.613/1998)

Em relação ao disposto na Lei nº. 9.613/1998, que se refere à lavagem de
dinheiro, julgue os itens a seguir.

01. O crime de lavagem de dinheiro está, consoante a lei, equiparado ao crime
hediondo.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021



17 /0 9 /2 0 2 1

6

02. Ficarão suspensos, o processo e o curso do prazo prescricional do acusado
citado por edital que não comparecer ou constituir advogado.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021

03. No que se refere ao investigado, a autoridade policial terá acesso a dados
cadastrais relativos à qualificação pessoal, à filiação e ao endereço mantidos
nos bancos de dados da justiça eleitoral, de empresas telefônicas, de
instituições financeiras, de provedores de Internet e de administradoras de
cartão de crédito, independentemente de autorização judicial.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021
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04. É requisito específico da denúncia a existência de indícios suficientes da
ocorrência do crime antecedente cuja punibilidade não esteja extinta.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021

05. Ouvido O Ministério Público, ordens de prisão ou medidas assecuratórias de
bens poderão ser suspensas pelo juiz quando a execução imediata dessas ações
puder comprometer as investigações.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021
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LEI DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
(LEI N° 12.037/2009)

Prof. Marcos Girão

José foi preso em flagrante delito e, apesar de ter sido civilmente identificado e
ter apresentado ao delegado sua carteira de identidade, foi submetido a
identificação criminal, considerada essencial às investigações policiais,
conforme despacho da autoridade judiciária competente.

Considerando essa situação hipotética e as disposições da Lei n.º 12.037/2009
acerca da identificação criminal de indivíduo civilmente identificado, julgue o
item que se segue.

06. A identificação criminal de José pode incluir a coleta de material biológico
para a obtenção do perfil genético.

CEBRASPE / DELEGADO – PC SE / 2020
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07. A autoridade policial tem competência para autorizar a utilização de dados
constantes de bancos de dados de perfis genéticos para realização de estudo de
perfis biológicos da população com antecedentes criminais.

CEBRASPE / DELEGADO – PC SE / 2020

CEBRASPE / PROVA PF / 2021

08. Suponha que determinado policial federal tenha dado início à persecução
penal contra uma pessoa, sem justa causa fundamentada, e outro policial, da
mesma delegacia, tenha impedido, sem justa causa, a entrevista pessoal
reservada do preso com seu advogado. Nessas situações, os dois policiais
estarão sujeitos à mesma sanção penal.
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09. No curso de um inquérito, a autoridade policial somente poderá ter
acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais mediante
autorização judicial.

CEBRASPE / PROVA PF / 2021

CEBRASPE/ PROVA PRF / 2021

10. Mesmo em caso de apresentação do documento de identificação civil, é
possível a identificação criminal em caso de constar de registros policiais o
uso de outros nomes ou diferentes qualificações.
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LEI DE CRIMES AMBIENTAIS
(LEI N° 9.605/1998)

Prof. Marcos Girão

Determinada indústria lançou em um riacho resíduos sólidos que afetam a saúde
humana. Apesar de a perícia ter atestado a presença de fenol, ferro e manganês
no riacho, que expõem a saúde humana a perigo, não existem provas de que
essa água seria destinada ao consumo de pessoas. Houve, contudo, a destruição
de parte das nascentes do riacho pela ação da indústria.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

11. A indústria poderá ser isentada da reparação do dano ambiental caso um de
seus funcionários o tenha causado culposamente.

CEBRASPE / SLU-DF / 2019 
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12. A situação econômica do infrator de crime ambiental deverá ser observada
pela autoridade competente na gradação da penalidade de multa.

CEBRASPE / MPE-CE / 2020

Geraldo, ao colocar fogo no lixo acumulado em sua residência perdeu o controle
da situação: além do enorme volume de fumaça, as chamas causaram destruição
da vegetação de cerrado próxima ao local. Devido à poluição do ar, a população
vizinha dessa área afetada teve de ser retirada do local.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

13. A ação penal do crime de poluição causado por Geraldo é pública
incondicionada.

CEBRASPE / SLU-DF / 2019 
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De acordo com a Lei nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), julgue o item.

14. É típica e punível com detenção de seis meses a um ano e multa a conduta de
matar ou de pescar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

GIRÃO / INÉDITA / 2021

No que se refere ao direito ambiental, julgue o item a seguir.

15. A extração de pedras de florestas de domínio público, sem autorização,
sujeita o agente à pena de reclusão.

CEBRASPE / CODEVASF / 2021
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ESTATUTO DO DESARMAMENTO
(LEI N° 10.826/2003)

Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / TJ-BA / 2019

16. Considerando o entendimento sumulado e a jurisprudência do STJ acerca da
interpretação da Lei n.º 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, a posse e a
comercialização de armas de fogo e munição, assinale a opção correta.

a) Para a configuração do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou
munição, não basta apenas a procedência estrangeira do artefato, sendo
necessária a comprovação da internacionalidade da ação.

b) Em razão do princípio da mínima lesividade, aquele que detém o porte legal
não responderá pelo crime de importar arma de fogo sem autorização da
autoridade competente.
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CEBRASPE / TJ-BA / 2019

c) O delito de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição foi
abrangido pela abolitio criminis temporária prevista na referida lei.

d) A inaptidão de arma de fogo para efetuar disparos, ainda que comprovada
por laudo pericial, não é excludente de tipicidade.

e) O princípio da consunção aplica-se no caso de haver apreensão de armas de
fogo e munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático.

CEBRASPE / PRF / 2021

17. Conduzir arma de fogo, no exercício de atividade comercial, sem
autorização, configura comércio ilegal de arma de fogo.
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18. É conduta atípica o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com
registro de cautela vencido.

Corujão Depen (Legislação Penal)
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021

19. Quando não mais interessar à investigação, as armas de fogo apreendidas
serão encaminhadas ao Ministério Público para destruição.

CEBRASPE / PROVA DEPEN / 2021
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20. É permitido a agentes e guardas prisionais não submetidos a regime de
dedicação exclusiva portar arma de fogo particular ou fornecida por sua
corporação enquanto não estiverem de serviço.

CEBRASPE / PROVA DEPEN / 2021

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(LEI Nº 8.069/90) 

Prof. Marcos Girão
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21. Gerson, com vinte e um anos de idade, e Gilson, com dezesseis anos de
idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular tramitação
de processo nos juízos competentes, Gerson foi condenado pela prática de
extorsão mediante sequestro e Gilson, por cometimento de infração análoga a
esse crime.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item.

Gilson poderá ser submetido a medidas socioeducativas de meio aberto, como,
por exemplo, prestação de serviços à comunidade pelo prazo máximo de doze
meses, liberdade assistida por, no mínimo, um mês, ou a regime de
semiliberdade.

CEBRASPE / DPU / 2015

22. Se, após a regular apreensão de adolescente, a autoridade policial responsável deixar
de comunicar, imediatamente, o fato à autoridade judiciária competente e à família do
apreendido ou à pessoa por ele indicada, o delegado de polícia, por ter a incumbência
legal de ordenar a lavratura do auto de apreensão e demais medidas dele decorrentes,
será responsabilizado criminalmente por delito previsto no ECA.

CEBRASPE / PC-AL / 2012 
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23. Nos dias atuais, é plenamente possível a infiltração de agentes de polícia na internet
com o fim de investigar os crimes de pedofilia tipificados no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Desde que autorizado judicialmente, tal procedimento será admitido ainda
que a prova possa ser obtida por outros meios, mas não poderá exceder o prazo de 90
(noventa) dias.

PROF. GIRÃO / INÉDITA / 2021 

24. O ECA preconiza expressamente a responsabilidade penal do agente que adquirir,
possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro
que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente,
com a possibilidade de diminuição da pena, se for pequena a quantidade do material
apreendido, e faculta ao juiz deixar de aplicar a sanção ou substituí-la, a qualquer tempo,
por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à
apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à
sua localização.

CEBRASPE / DPE-ES / 2012 
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25. É atípica a conduta de fotografar criança em poses sensuais, com enfoque em seus
órgãos genitais, quando estiverem cobertos por peças de roupas.

CEBRASPE / PREF. BELO HORIZONTE-MG / 2017 

Flávia, com vinte e três anos de idade, deu entrada no hospital estadual de sua
cidade em trabalho de parto, acompanhada de uma amiga à qual comunicou sua
decisão de entregar o filho para adoção logo após o nascimento. Do início ao final do
parto, a jovem falou ao médico sobre sua decisão, mas nada foi feito pelo
profissional em questão. Flávia está desempregada, encontra-se em situação de
extrema pobreza e alega que, além disso, não conta com o apoio de familiares.
Segundo ela, o pai da criança, seu ex-companheiro, está envolvido com tráfico de
drogas e não reúne condições psicossociais para criar a criança, uma vez que é
agressivo e apresenta atitudes com as quais Flávia não concorda, como, por
exemplo, entregar com frequência sua arma de fogo, como se fosse um brinquedo,
para um sobrinho de oito anos de idade que mora com ele.

CEBRASPE / MPE-CE / 2020
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26. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue, à luz do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dado o relato de Flávia, a atitude de seu ex-companheiro de entregar a arma ao
sobrinho de oito anos de idade constitui crime em espécie, com pena de
reclusão de três a seis anos.

CEBRASPE / MPE-CE / 2020

LEI ANTITORTURA
(LEI Nº 9.455/1997)

Prof. Marcos Girão
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CEBRASPE / PRF / 2021

27. Praticam o crime de tortura policiais rodoviários federais que, dentro de
um posto policial, submetem o autor de crime a sofrimento físico,
independentemente de sua intensidade.

CEBRASPE / PRF - CFP / 2020

28. Se um policial rodoviário federal, com o objetivo de obter confissão de uma
pessoa que tenha sido flagrada cometendo infração, praticar intencionalmente
algum ato para causar sofrimento mental a essa pessoa, essa conduta poderá
ser caracterizada como tortura.
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29. A Lei de Crimes de Tortura, ao prever sua incidência mesmo sobre crimes
que tenham sido cometidos fora do território nacional, estabelece hipótese de
extraterritorialidade incondicionada.

CEBRASPE / PRF - CFP / 2020

Com base na Legislação Especial, julgue os próximos itens.

30. O crime de tortura é inafiançável, devendo o condenado por esse crime
iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

CEBRASPE / PROVA DEPEN / 2021
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LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE
(LEI N° 13.869/2019)

Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / PRF/ 2021

31. Qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba
remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade.
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32. A antecipação, por delegado da Polícia Federal, por meio de rede social, da
atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação,
caracteriza crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021

CEBRASPE / CODEVASF / 2021

33. Cometerá crime previsto na Lei n.º 13.869/2019 (Lei de Abuso de
Autoridade) o funcionário público que iniciar persecução administrativa sem
justa causa fundamentada.
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CEBRASPE / PROVA DEPEN / 2021

34. O Ministério Público perdeu o prazo para oferecer denúncia relativa a um
crime de abuso de autoridade. Nessa situação, apesar de esse tipo de ação ser
pública e incondicionada admite-se a apresentação de ação penal privada
subsidiária.

CEBRASPE / PC-DF / 2021

Com base na legislação relativa a crimes de abuso de autoridade e atos de
improbidade administrativa, julgue o item subsequente.

35. Caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e
apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se feito sem justa
causa.
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LEI ANTIDROGAS
(LEI N° 11.343/2006)

Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / PRF / 2021

36. Entre as atividades de prevenção do uso indevido de drogas, está o
fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao
uso indevido dessas substâncias ilícitas.
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CEBRASPE / PC-SE / 2020

A respeito de tóxicos e entorpecentes, julgue o item que se segue.

37. O laudo preliminar, requisito para lavratura do auto de prisão em flagrante
de crimes relacionados ao tráfico de drogas, deverá ser assinado por, pelo
menos, um perito oficial.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021

38. A importação de sementes de maconha, em pequena quantidade é
considerada conduta atípica.
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CEBRASPE / PROVA DEPEN / 2021

39. O perito que subscrever o laudo de constatação da natureza e quantidade
da droga apreendida em prisão em flagrante ficará impedido de participar da
elaboração do laudo definitivo

CEBRASPE / PF / 2021

40. Determinada pessoa foi presa em flagrante delito, porque estava, no
território brasileiro, próximo à região de fronteira com determinado país da
América do Sul, transportando uma grande quantidade de drogas. Nessa
situação, a configuração do tráfico transnacional depende da comprovação da
transposição da fronteira, hipótese em que a pena poderá aumentar.

Corujão Depen (Legislação Penal)
Prof. Marcos Girão
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PRISÃO TEMPORÁRIA
(LEI Nº 7.960/1989)

Prof. Marcos Girão

Com referência a prisão, julgue o item subsequente.

41. A prisão temporária somente poderá ser decretada em situações
excepcionais, quando for imprescindível para a realização de diligências
investigatórias ou para a obtenção de provas durante o processo judicial.
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Com relação às questões e aos processos incidentes, à interceptação telefônica e
à prisão temporária, julgue o item subsequente.

42. A decretação de prisão temporária é cabível quando houver fundadas razões
de autoria e participação em qualquer crime doloso punível com pena privativa
de liberdade superior a quatro anos de reclusão e quando for imprescindível às
investigações do inquérito policial.

Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se
a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão
temporária.

43. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item
seguinte.

Recebida a denúncia, não será mais cabível prisão temporária para Lúcio e
Carlos.
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Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se
a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão
temporária.

44. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item
seguinte.

É ilegal a prisão temporária de Carlos, porque, apesar de o crime de latrocínio
admiti-la, não poderia ter sido decretada de ofício pelo juiz.

Com relação a prisão temporária, normas dos juizados especiais criminais e
questões e processos incidentes no processo penal, julgue o item subsecutivo.

45. A prisão temporária pode ser decretada pelo juiz, de ofício, pelo prazo de
cinco dias, prorrogável, excepcionalmente, por igual período em caso de extrema
e comprovada necessidade para as investigações policiais.
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OBRIGADO!
@profmarcosgirao

https://t.me/transitocomgirao

https://t.me/profmarcosgirao

Prof. Marcos Girão
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Língua Portuguesa

Profa.: Janaina Arruda

Preguiça e covardia são as causas que explicam por que uma grande parte dos seres humanos,
mesmo muito após a natureza tê-los declarado livres da orientação alheia, ainda (4) permanecem, com
gosto e por toda a vida, na condição de menoridade. As mesmas causas explicam por que parece tão fácil
outros afirmarem-se como seus tutores. É tão confortável (7) ser menor! Tenho à disposição um livro que
entende por mim, um pastor que tem consciência por mim, um médico que me prescreve uma dieta etc.:
então não preciso me esforçar. Não (10) me é necessário pensar, quando posso pagar; outros assumirão a
tarefa espinhosa por mim.

A maioria da humanidade vê como muito perigoso, (13) além de bastante difícil, o passo a ser dado
rumo à maioridade, uma vez que tutores já tomaram para si de bom grado a sua supervisão. Após terem
previamente embrutecido e (16) cuidadosamente protegido seu gado, para que essas pacatas criaturas
não ousem dar qualquer passo fora dos trilhos nos quais devem andar, os tutores lhes mostram o perigo
que as (19) ameaça caso queiram andar por conta própria. Tal perigo, porém, não é assim tão grande,
pois, após algumas quedas, aprenderiam finalmente a andar; basta, entretanto, o exemplo (22) de um
tombo para intimidá-las e aterrorizá-las por completo para que não façam novas tentativas.

Kant. Resposta à pergunta: Que é esclarecimento? Tradução de Pedro Caldas. In: Danilo Marcondes. 
Textos básicos de ética: de Platão a Foucault. Zahar, 4.ª edição, 2008 (com adaptações).

Polícia Civil de Sergipe - PCSE
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Acerca das ideias e dos sentidos do texto 1A12-I, julgue os seguintes itens.

01. O autor utiliza a expressão “É tão confortável ser menor!” (R. 6 e 7) para assumir que ele mesmo está
na condição de menoridade.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: ERRADO

02. Conforme o texto, preguiça e covardia justificam a permanência de certos seres humanos na condição
de menoridade e também a existência de pessoas que assumem para si as responsabilidades de tais seres
humanos.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO
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Não (10) me é necessário pensar, quando posso pagar; outros assumirão a tarefa espinhosa por mim.

03. A palavra “espinhosa” (R.11) foi empregada no texto com o sentido de árdua, difícil.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO

04. Depreende-se do texto a ideia de que, para garantir controle sobre os tutelados e mantê-los em
condição de menoridade, os tutores utilizam estratégias de intimidação e aterrorização.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO
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Tal perigo, porém, não é assim tão grande, pois, após algumas quedas, aprenderiam finalmente a andar;
basta, entretanto, o exemplo (22) de um tombo para intimidá-las e aterrorizá-las por completo para que
não façam novas tentativas.

05. O período final do último parágrafo apresenta a conclusão do texto, por isso o termo “entretanto”
(R.21) poderia ser substituído por portanto, sem alteração dos sentidos originais do texto.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: ERRADO

Não (10) me é necessário pensar, quando posso pagar; outros assumirão a tarefa espinhosa por mim.

06. A forma verbal “assumirão” (R.10) expressa uma ação futura, ainda não concretizada, mas que se
acredita que certamente se realizará, de acordo com os sentidos do texto.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO
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Após terem previamente embrutecido e (16) cuidadosamente protegido seu gado, para que essas pacatas
criaturas não ousem dar qualquer passo fora dos trilhos nos quais devem andar, os tutores lhes mostram
o perigo que as (19) ameaça caso queiram andar por conta própria.

07. Os termos “essas pacatas criaturas” (R. 16 e 17), “lhes” (R.18) e “as” (R.18) fazem referência a termos
mencionados anteriormente e, por isso, constituem recursos de coesão textual que permitem evitar
repetições no texto.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO

Tal perigo, porém, não é assim tão grande, pois, após algumas quedas, aprenderiam finalmente a andar;
basta, entretanto, o exemplo (22) de um tombo para intimidá-las e aterrorizá-las por completo para que
não façam novas tentativas.

08. Na linha 20, a palavra “porém” poderia ser corretamente substituída por mas, sem alteração da
coesão e dos sentidos do texto.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: ERRADO
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As mesmas causas explicam por que parece tão fácil outros afirmarem-se como seus tutores.

09. Seriam preservadas a correção e a coesão do texto caso fosse inserida uma vírgula imediatamente
após “explicam” (R.5).

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: ERRADO

A palavra violência frequentemente nos remete a crimes como assassinato, estupro, roubo e lesão
corporal, ou mesmo a guerras e terrorismo. Pensamos que violência e crime (4) violento são a mesma
coisa e não levamos em conta que nem toda violência é considerada crime.

A sociedade, para reafirmar seus valores e se manter, (7) pune as transgressões, com a intenção de
que a punição aplicada ao transgressor seja útil para que os demais indivíduos não sigam o mau exemplo,
tendo em vista as consequências. (10) Nesse caso, considera-se crime a transgressão de regras
socialmente preestabelecidas, que variam de acordo com a sociedade e o contexto histórico.

(13) Lançadas com o intuito de encontrar respostas para as possíveis causas da violência, hipóteses
clássicas na sociologia do crime acabaram por defender a tese de associação entre o (16) aumento nos
índices de criminalidade e a pobreza. Essa associação sustenta a premissa de que o crime seja combatido
e punido com maior rigor e frequência nas classes (19) economicamente mais desfavorecidas, em
contraposição à tolerância e à impunidade de crimes cometidos tipicamente ou ocasionalmente por
indivíduos detentores de poder.

(22) O mito da criminalidade associada à pobreza cria estereótipos, marginaliza e criminaliza a
pobreza — que, em si, é uma violência. Rotula os que são tidos como pobres e faz (25) uma proporção
extremamente grande da população ser prejulgada por atos ilícitos praticados por uma minoria.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE
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A violência nas cidades deve ser vista sob duas vias. (28) Um tipo de violência é a dos crimes
praticados nas ruas, principalmente nas grandes cidades, que pode atingir qualquer pessoa. O segundo
tipo é a violência praticada pela própria (31) cidade, que massacra os pobres, marginalizando e
criminalizando esses cidadãos. Enquanto se diz que os pobres da cidade são violentos, a atenção da
violência que eles sofrem (34) é invertida. A violência contra quem mora próximo de condomínios de luxo
e mansões fortificadas, sem ter acesso a bens básicos para garantir razoáveis condições de vida, é (37)
esquecida.

Geélison Ferreira da Silva. Considerações sobre criminalidade: marginalização, medo e mitos no Brasil. In: 
Revista Brasileira de Segurança Pública. ano 5, 8.ª ed. São Paulo, fev. – mar./2011, p. 91-102 (com 

adaptações).

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

10. Para o autor do texto, a pobreza pode ser considerada um tipo de violência porque, entre outras
razões, há uma corrente na sociologia que associa essa condição social a estereótipos de
marginalidade e de criminalidade.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: ERRADO
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11. O texto visa comprovar que o aumento dos índices de criminalidade está relacionado à pobreza.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: ERRADO

12. Para o autor do texto, a tese que associa a criminalidade à pobreza abre margem para que a punição
de crimes varie em função da condição socioeconômica do transgressor, apesar de as regras de punição
serem concebidas como aplicáveis igualmente para todos.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO
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A violência nas cidades deve ser vista sob duas vias. (28) Um tipo de violência é a dos crimes praticados
nas ruas, principalmente nas grandes cidades, que pode atingir qualquer pessoa. O segundo tipo é a
violência praticada pela própria (31) cidade, que massacra os pobres, marginalizando e criminalizando
esses cidadãos. Enquanto se diz que os pobres da cidade são violentos, a atenção da violência que eles
sofrem (34) é invertida. A violência contra quem mora próximo de condomínios de luxo e mansões
fortificadas, sem ter acesso a bens básicos para garantir razoáveis condições de vida, é (37) esquecida.

13. Depreende-se do último parágrafo do texto que a associação entre violência e pobreza potencializa a
vulnerabilidade das classes sociais menos favorecidas.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO

(13) Lançadas com o intuito de encontrar respostas para as possíveis causas da violência, hipóteses
clássicas na sociologia do crime acabaram por defender a tese de associação entre o (16) aumento nos
índices de criminalidade e a pobreza.

14. Os sentidos do texto seriam preservados caso a palavra “possíveis” (R.14) fosse deslocada para
imediatamente após a palavra “respostas” (R.13).

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: ERRADO
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Enquanto se diz que os pobres da cidade são violentos, a atenção da violência que eles sofrem (34) é
invertida.

15. A forma verbal “diz” (R.32) poderia ser substituída por disser, sem prejuízo da correção gramatical do
texto.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: ERRADO

16. No texto, as palavras “violência” e “crime” foram empregadas como antônimas, porque a intenção do
autor é explicitar que o sentido de uma é contrário ao da outra.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE
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(10) Nesse caso, considera-se crime a transgressão de regras socialmente preestabelecidas, que variam de
acordo com a sociedade e o contexto histórico.

17. No texto, a expressão “de acordo com” (R.11) tem o mesmo sentido de conforme.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO

13) Lançadas com o intuito de encontrar respostas para as possíveis causas da violência, hipóteses
clássicas na sociologia do crime acabaram por defender a tese de associação entre o (16) aumento nos
índices de criminalidade e a pobreza.

18. O adjetivo “Lançadas” (R.13) refere-se a “possíveis causas da violência” (R.14).

Polícia Civil de Sergipe - PCSE
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A violência contra quem mora próximo de condomínios de luxo e mansões fortificadas, sem ter acesso a
bens básicos para garantir razoáveis condições de vida, é (37) esquecida.

19. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados caso o último período (R. 34 a 37)
fosse assim reescrito: É esquecida a violência contra quem vive na vizinhança de condomínios de luxo e
mansões fortificadas, mas não tem acesso a bens básicos para garantir razoáveis condições de vida.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO

20. Uma propriedade característica do gênero tirinha é a presença de linguagem não verbal.

Polícia Civil de Sergipe - PCSE

GABARITO: CERTO
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OBRIGADA
Profa. Janaina Arruda

Direitos Humanos
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Terminologia

Direitos Humanos X Direitos Fundamentais

mesmo conteúdo

positivados internamente

CF, legislação 
infraconstitucional

positivados 
internacionalmente

TIDH na ONU/OEA

Fundamentação

jusnaturalista racionalista

positivista moral

dignidade Ponto em comum entre 
os demais fundamentos.
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Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos

 Declaração das Cortes de Leão de 1188;
 Magna Carta de 1215.

BAIXA IDADE MÉDIA

 habeas corpus;
 Bill Of Rigths de 1689.

SÉCULO XVII

Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos

 Declaração de Independência dos EUA de 1776; e
 Declaração dos Direitos Homem e do Cidadão de

1789

INDEPENDÊNCIA DOS EUA E REVOLUÇÃO FRANCESA

 socialismo;
 reação à Revolução Industrial.

RECONHECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
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Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos
1ª FASE DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Direito Humanitário Cruz Vermelha

luta contra a escravidão Ato Geral da Conf. de 
Bruxelas

regulação dos direitos 
trabalhistas criação da OIT.

Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos

 1ª Guerra Mundial;
 Liga das Nações;
 deflagração da 2ª Guerra Mundial.

1ª FASE DE INTERNACIONALIZAÇÃO
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Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos

Marca a efetiva internacionalização dos Direitos Humanos, com o
reconhecimento da dignidade da pessoa como valor supremo.

2ª FASE DE INTERNACIONALIZAÇÃO

atrocidades da 
2ª GM criação da ONU criação da OEA

Proteção Internacional dos Direitos 
Humanos

Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos

1ª D 2ª D 3ª D

direitos direitos civis e políticos dir. sociais, culturais e 
econômicos direitos difusos e coletivos

lema RF Liberdade igualdade fraternidade

marco 
histórico

Rev. Gloriosa na Inglaterra
Ind. dos EUA
Revolução Francesa

Revolução Mexicana
Revolução Russa

Pós-2ª Guerra Mundial
Surgimento da ONU

marco 
jurídico

Const. Americana de 1787
Declaração Francesa dos
Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789

Const. Mexicana de 1917
Const. de Weimar de 1919 DUDH, de 1948

exemplo direito à liberdade de
expressão direito à saúde direito ao meio ambiente
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Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos

4ª D 5ªD

direito tutela da democracia, bioética, do direito à
informação e o pluralismo político direitos à paz

Precedentes e Vertentes

Precedentes

Direito Humanitário

Liga das Nações

OIT

Vertentes

Direito Humanitário

Direitos Humanos (em 
sentido estrito)

Direito dos Refugiados
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SISTEMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS

Sistema Global 
(ONU)

Sistemas 
Regionais

Sistema Europeu de Direitos 
Humanos

Organização dos Estados 
Americanos (OEA)

Organização da Unidade 
Africana

Sistemas Internacionais

Sistemas de Proteção aos Direitos Humanos 
no Brasil

Brasil

Sistema Interno

Sistema da ONU

Sistema da OEA

CF, leis

DUDH, PIDCP

Pacto San Jose
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Proteção X Contencioso

Sistemas de Proteção

máxima efetividade dos 
direitos humanos

relação de 
complementariedade

princípio pro homine

Sistema Contencioso

sistemas internacionais 
subsidiário

responsabilidade primária do 
Estado

at. internacional na omissão ou 
mora

Política Nacional de Direitos Humanos
PNDH-3

 Decreto Executivo 7.037/2009;

 visão de transversalidade;

 indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos

 estrutura: eixo orientadores, diretrizes, objetivos estratégicos 
e ações programáticas
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Política Nacional de Direitos Humanos
EIXOS ORIENTADORES

Interação democrática entre Estado e sociedade civilEO I:

Desenvolvimento e Direitos HumanosEO II

Universalizar direitos em um contexto de desigualdadesEO III:

Seg. Pública, Acesso à Justiça e Combate à ViolênciaEO IV:

Educação e Cultura em Direitos HumanosEO V:

Direito à Memória e à VerdadeEO VI:

Política Nacional de Direitos Humanos
Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência:

Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de segurança pública;
Diretriz 12: Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e
justiça criminal;
Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da
investigação de atos criminosos;
Diretriz 14: Combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e
na redução da letalidade policial e carcerária;
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Política Nacional de Direitos Humanos
Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência:

Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas
ameaçadas;
Diretriz 16: Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de
penas e medidas alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema
penitenciário; e
Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o
conhecimento, a garantia e a defesa de direitos;

Direitos Humanos na Constituição
art. 109, §5º, da CF (EC nº 45/2004): “Nas hipóteses de grave
violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República,
com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos
dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o
Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou
processo, incidente de deslocamento de competência para a
Justiça Federal”.
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Direitos Humanos na Constituição

CF e TIDH aprovados com o quórum de emenda

TIDH aprovados com quórum de normas 
infraconstitucionais

Atos normativos primários

Atos normativos secundários

TIDH

Direitos Humanos na Constituição

 Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo.
 Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras

Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com
Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso.

TRATADOS INTERNACIONAIS COM “STATUS DE EMENDA
CONSTITUCIONAL”
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OBRIGADO
Prof. Ricardo Torques

Raciocínio Lógico 

Prof. Brunno Lima
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / SEFAZ – CE / 2021)
Suponha que a afirmação “Carlos pagará o imposto ou Ana não comprará a casa.” seja
falsa. Nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / PC – DF / 2021)
A proposição “Se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo” é equivalente à
proposição “Se Maria está mentindo, então Paulo não está mentindo”
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / SEFAZ – AL / 2020)
Considerando esse argumento, julgue o item seguinte.
A negação da proposição “Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os
beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem.” é corretamente expressa
por “Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos
serviços prestados por esse setor não padecem”.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / TC – DF / 2021)
Considerando que P e Q sejam, respectivamente, as proposições “Ausência de evidência
de um crime não é evidência da ausência do crime.” e “Se não há evidência, não há
crime.”, julgue o item a seguir.

A negação da proposição Q pode ser corretamente expressa por “Não há evidência, mas
há crime”
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / POLÍCIA FEDERAL / 2021)
P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.
P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.
P3: A fiscalização foi deficiente.
C: Os mutuários tiveram prejuízos.
Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a
conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.
O argumento apresentado não é válido.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CESPE)
Em um tribunal, o desembargador tem a sua disposição 10 juízes para distribuir 3
processos para julgamento: um da área trabalhista, outro da área cível e o terceiro da
área penal. Nesse tribunal, todos os juízes têm competência para julgar qualquer um dos
3 processos, mas cada processo será distribuído para um único juiz, que julgará apenas
esse processo. Nessa situação, o desembargador tem mais de 700 formas diferentes
para distribuir os processos.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CESPE)
Caso um comando local disponha de 12 policiais e 4 deles devam estar de plantão a cada
dia, então, nesse caso, haverá mais de 500 maneiras distintas de se escolher a equipe
que trabalhará no primeiro dia.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CESPE)
A quantidade de maneiras distintas de se organizar uma equipe dentro de um veículo
com cinco lugares — motorista e mais quatro passageiros — será superior a 100.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CESPE)
Considere que um decorador deva usar 7 faixas coloridas de dimensões iguais,
pendurando-as verticalmente na vitrine de uma loja para produzir diversas formas.
Nessa situação, se 3 faixas são verdes e indistinguíveis, 3 faixas são amarelas e
indistinguíveis e 1 faixa é branca, esse decorador conseguirá produzir, no máximo, 140
formas diferentes com essas faixas.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CESPE)
Uma mesa circular tem seus 6 lugares que serão ocupados pelos 6 participantes de uma
reunião. Nessa situação, o número de formas diferentes para se ocupar esses lugares
com os participantes da reunião é superior a 102.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPE
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPEOBRIGADO!

Prof. Brunno Lima

Atualidades e Conhecimentos Gerais 
Sobre Sergipe

Prof. Sérgio Henrique
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Julgue as proposições de cada questão em certo e errado:

1. No início da colonização portuguesa no Brasil, foi criado o sistema de
capitanias, que não se mostrou eficiente. Entre as razões que não
deram certo foi a grande resistência dos indígenas e a ameaça
estrangeira cada vez maior. De todo modo, a escolha econômica girou
em torno da cana-de-açúcar, inclusive em Sergipe que só veio a dar
atenção ao gado e algodão no séc. XVIII.

2. O litoral brasileiro era bastante frequentado por piratas e corsários
franceses. Na região do atual estado de Sergipe os franceses estiveram
presentes durante quase todo o século XVI, em busca do pau-brasil que
era comercializado com os índios Tupinambás em forma de escambo.
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3. As localidades dos rios Reais e Piauí tem importância na história de
Sergipe por terem presenciado, em suas margens, a organização dos
primeiros povoados, tendo a continuidade da colonização na região
norte pelas margens do Rio São Francisco.
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4. Durante o período denominado de Invasões Holandesas, a Capitania
Subalterna de Sergipe foi invadida por Maurício de Nassau, que passou a
cobrar impostos mais baixos que os cobrados por Portugal e a realizar
importantes melhoramentos urbanos. Sua intenção foi desenvolver a
administração de Sergipe e criar um caminho para levar o gado
sergipano até Recife.

5. Ao final do século XVII e início do XVIII, começa o desenvolvimento
das atividades que envolveram a produção da cana de açúcar em
Sergipe, tendo como destaque o Vale de Cotiguiba, que veio a superar o
comércio do gado que até então era a base econômica predominante.
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6. A emancipação da Capitania de Sergipe aconteceu no dia 08 de julho
de 1820, quando o então Brigadeiro Carlos César Burlamaqui foi deposto
do cargo por uma força armada a mando da Bahia, reforçada pelo apoio
da Legião de Santa Luzia, comandada pelo senhor de engenho
Guilherme José Nabuco de Araújo.

7. Com o advento da República, Sergipe passa a ser um dos Estados da
Federação com a primeira Constituição promulgada em 1889, momento
em que começa a ter destaque a nível nacional setores intelectuais do
Estado. Isso agradou as elites locais, pois os governos centrais
nomeavam para sucessivas chefias do Estado intelectuais sergipanos de
projeção nacional, mesmo que não possuíssem raízes partidárias na
região.
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8. No primeiro momento da virada do século XIX para o XX, foram criadas
diversas fábricas têxteis nas cidades de Neópolis, Própria, Maroim,
Riachuelo, São Cristóvão, Estância e Aracajú, tendo como destaque as
fábricas de Sergipe industrial e a de Confiança. Essas regiões passaram a
concentrar a classe proletarizada urbana de diferentes cidades de
Sergipe, dando a essas localidades uma nova dinâmica social e cultural.

9. A participação do Brasil na Segunda Guerra se deu após ataques de
submarinos alemães à costa nordestina, em Sergipe e Alagoas,
encontrando centenas de brasileiros mortos em suas praias. Vargas, que
até então nutria simpatia pelo nazifascismo, declarou guerra à
Alemanha, em 1942.



17 /0 9 /2 0 2 1

69

10. Desde 1955 a Petrobras fazia pesquisas em Sergipe em busca de
petróleo. As pesquisas foram recompensadas com a descoberta do
Campo de Carmópolis, então o maior campo terrestre do país. Sergipe
se tornaria um dos maiores produtores de petróleo do país, e a chegada
da Petrobras inaugurou um novo tempo na economia do Estado.

11. No setor energético, o estado de Sergipe alinha-se ao esforço
nacional de promover o desenvolvimento sustentável, no exemplo da
produção de combustíveis menos poluentes. A cadeia produtiva agrícola
sergipana inclui setores vinculados à área energética, contando com seis
destilarias voltadas à geração de etanol, a partir da cana-de-açúcar. No
Estado, além do etanol, se produz uma fonte energética vinculada à
renovação da matriz brasileira de combustíveis, que contribui para a
sustentabilidade ecológica, o biodiesel.
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12. No setor industrial, o estado de Sergipe possui, dentre as seis
atividades mais importantes em valor de produção, aquelas voltadas à
produção de Petróleo, fertilizantes, cimento, construção, alimentos e
têxtil.

13. Aracaju é uma capital estadual com reconhecida infraestrutura de
turismo, incluindo aquela voltada para os espaços praianos. A praia de
Atalaia foi recentemente revitalizada com novos equipamentos de
lazer e de convivência social, quadras de tênis, parque infantil, fonte
luminosa e espaço para a prática de esportes, além de um Centro de
Artes e Cultura, entre outras funcionalidades turísticas permitidas
pela política urbana. Essa praia, a mais próxima do centro da cidade,
contribui para o fortalecimento da economia de uma área central já
bastante frequentada pelos turistas, no entanto aumenta
a gentrificação.
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14. Sergipe conta com uma área de livre-comércio destinada à
instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem
comercializados fora do país, sendo considerada zona primária para
efeito de controle aduaneiro. Trata-se de uma Zona de
Processamento de Exportação localizada em Barra dos Coqueiros.

15. O setor de serviços responde por aproximadamente 65% do
Produto Interno Bruto (PIB) de Sergipe. O mais importante núcleo de
atividades terciárias do Estado está localizado no município de
Aracaju.
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16. A soja e a laranja são os principais produtos agrícolas de Sergipe e
destacam-se na pauta de exportações.

Questão 1 E

Questão 2 C

Questão 3 C

Questão 4 E

Questão 5 C

Questão 6 E

Questão 7 E

Questão 8 C

Questão 9 C

Questão 10 C 

Questão 11 C

Questão 12 C

Questão 13 C

Questão 14 C

Questão 15 C

Questão 16 E

História e Geografia do Sergipe
Prof. Sérgio Henrique
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@professorsergiohenrique
História e Atualidades com 

Sergio Henrique

OBRIGADO
Prof. Sérgio Henrique
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Direito Penal e Processual Penal

Prof. Renan Araujo

A novatio legis in mellius se aplica aos fatos anteriores já
decididos por sentença condenatória transitada em julgado, sem
violar a proteção constitucional à coisa julgada.

(CESPE / 2021 / TCDF)
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A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir.
Lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato faz
cessarem tanto os efeitos penais quanto os efeitos cíveis de
eventual sentença condenatória.

(CESPE / 2021 / DEPEN)

No tocante à disciplina do direito penal, julgue o item a
seguir.
Para a abolitio criminis, não basta a revogação formal da lei
penal anterior, impondo-se, para a sua caracterização, o fato
de que o mesmo conteúdo normativo não tenha sido
preservado nem deslocado para outro dispositivo legal.

(CESPE / 2021 / TCDF)
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Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de
um veículo, um traficante disparou um tiro contra agente policial federal
que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros
agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade
policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região.
Nessa situação hipotética, para definir o lugar do crime praticado pelo
traficante, o Código Penal brasileiro adota o princípio da ubiquidade.

(CESPE / 2018 / PF)

Crime contra a administração pública nacional praticado no
exterior ficará sujeito à lei brasileira quando o agente
criminoso que estava a serviço da administração regressar
ao Brasil.

(CESPE / 2019 / TJDFT)
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Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código
Penal, julgue o item subsecutivo.
A circunstância do descumprimento de medida protetiva de
urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de
aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no
delito de feminicídio.

(CESPE / 2019 / DPE-DF)

A prática do crime de homicídio contra
autoridade ou agente das forças de
segurança pública é causa de aumento de
pena.

(CESPE / 2020 / MPCE)
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No que se refere à medicina legal, julgue o item que segue.
O fato de uma vítima de agressão sobreviver à injúria corporal,
mas, devido a isso, perder toda a função renal direita, sem
acometimento do rim esquerdo, caracteriza o crime de lesão
corporal de natureza leve.

(CESPE/2018/PF)

No que concerne aos crimes previstos na parte especial do
Código Penal, julgue o item subsequente.
A adoção de sistema de vigilância realizado por monitoramento
eletrônico, por si só, não torna impossível a configuração do
crime de furto.

(CESPE / 2021 / PF)
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Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal,
julgue o item subsecutivo.
Situação hipotética: Pedro, réu primário, valendo-se da confiança que
lhe depositava o seu empregador, subtraiu para si mercadoria de
pequeno valor do estabelecimento comercial em que
trabalhava. Assertiva: Nessa situação, apesar de configurar a prática
de furto qualificado pelo abuso de confiança, o juiz poderá
reconhecer o privilégio.

(CESPE/2019/DPE-DF)

Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada na
perpetração de delito de roubo, não se aplica a circunstância
majorante relacionada ao emprego de arma de fogo.

(CESPE/2019/TJBA)
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Na hipótese de tentativa de subtração patrimonial e
morte consumada, o agente responderá pelo crime
de latrocínio consumado.

(CESPE/2018/STJ)

Com relação a direito penal, julgue o item a seguir.
No crime de extorsão, não se admite tentativa.

(CESPE / 2021 / DEPEN)
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No que se refere aos crimes contra a administração pública,
julgue o próximo item.
Na hipótese de crime de peculato doloso, o ressarcimento
do dano exclui a punibilidade.

(CESPE / 2021 / PF /DELEGADO)

O recebimento de vantagem indevida não configura
condição necessária para a consumação do delito de
corrupção passiva, sendo considerado mero
exaurimento do crime.

(CESPE/2020/MPCE)
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Joaquim, fiscal de vigilância sanitária de determinado município brasileiro,
estava licenciado do seu cargo público quando exigiu de Paulo determinada
vantagem econômica indevida para si, em função do seu cargo público, a fim
de evitar a ação da fiscalização no estabelecimento comercial de Paulo.
Nessa situação hipotética, Joaquim praticou o delito de
A) constrangimento ilegal.
B) extorsão.
C) corrupção passiva.
D) concussão.
E) excesso de exação.

(CESPE / 2019 / TJ-SC)

O crime de corrupção ativa é de natureza material
e se consuma com a efetiva entrega da vantagem
oferecida.

(CESPE/2018/PCMA)
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Com relação a crimes contra a administração pública,
julgue o item que se segue.
A oposição passiva à execução de ato legal praticado por
funcionário público não caracteriza o crime de
resistência.

(CESPE / 2021 / DEPEN)

Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma
assertiva a ser julgada, acerca de direito penal.
Em um shopping, Carlos, ex-presidiário, encontrou-se com Daniel, que
estava passeando no local com sua família. Nessa ocasião, Carlos
reconheceu Daniel como sendo um dos agentes federais de execução
penal que haviam realizado sua escolta durante uma de suas
transferências de presídio. Carlos, então, dirigiu xingamentos a Daniel,
em razão do cargo deste. Nessa situação hipotética, Carlos cometeu o
crime de desacato.

(CESPE / 2021 / DEPEN)
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(CESPE / 2021 / PCDF)
Uma norma processual penal só terá aplicabilidade aos crimes que
forem praticados após sua entrada em vigor.

(CESPE / 2021 / DEPEN)
Julgue o item a seguir, relativos a direito processual penal.
Para a instauração de inquérito de ação penal privada, é imprescindível
o requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.
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(CESPE / 2021 / PCDF)
O indiciamento constitui mero juízo de possibilidade de autoria, não
havendo a necessidade da existência de eventuais elementos
informativos acerca da materialidade do crime.

(CESPE/2019/TJAM/ASSISTENTE)
A respeito de ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais
Cíveis e Criminais (Lei n.º 9.099/1995), julgue o item seguinte.
O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal
desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos
elementos exigidos em lei.
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(CESPE/2019/TJAM/ANALISTA)
Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação,
apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de
ofício a sua prisão temporária.
A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue
o item seguinte.
Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser
concluído.

(CESPE / 2019 / MPE-PI)
O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode
instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e,
ainda, presidir inquérito policial.
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(CESPE / 2018 / ABIN)
A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte.
É vedado à autoridade policial negar ao defensor do investigado o
acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos
autos de inquérito policial.

(CESPE / 2018 / PC-MA)
A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta.
a) O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em denúncia anônima que
indique a ocorrência do fato criminoso e a sua provável autoria, ainda que sem a
verificação prévia da procedência das informações.
b) Contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito
policial a requerimento do ofendido caberá reclamação ao Ministério Público.
c) Sendo o inquérito policial a base da denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a
classificação do crime definida pela autoridade policial.
d) O inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-
processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria.
e) Por ser instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível
ao oferecimento da denúncia.
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(CESPE / 2018 / EBSERH)
Quanto ao inquérito policial, à ação penal, às regras de fixação de
competência e às disposições processuais penais relacionadas aos
meios de prova, julgue o item a seguir.
A denúncia anônima de fatos graves, por si só, impõe a imediata
instauração de inquérito policial, no âmbito do qual a autoridade
policial deverá verificar se a notícia é materialmente verdadeira.

(CESPE / 2021 / PF / DELEGADO)
Quanto à prova criminal, julgue o item que se segue.
A ordem judicial de busca domiciliar autoriza o acesso aos dados
armazenados no celular apreendido pela autoridade policial.
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(CESPE / 2021 / PF / DELEGADO)
Durante uma abordagem em via pública, tendo suspeitado do comportamento de
determinado condutor e constatado rasura na carteira nacional de habilitação
(CNH) por ele apresentada, o policial rodoviário, após efetuar busca no veículo e
apreender mercadoria proibida, deu-lhe voz de prisão, em razão da prática de
crime de ação penal pública.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
O policial poderá ser arrolado como testemunha, caso em que seu depoimento
terá valor probatório superior ao do interrogatório do condutor.

(CESPE / 2021 / PCAL)
Condenação baseada em elementos do inquérito policial
complementados por provas produzidas em juízo não fere o princípio
do contraditório.
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(CESPE / 2021 / PCDF)
No caso de infração afiançável, a competência para conceder
liberdade provisória ao preso é exclusiva do juiz.

(CESPE / 2021 / PCDF)
Mesmo que não ocorra perseguição, haverá flagrante delito
quando o agente for encontrado logo depois da infração com o
instrumento do crime em situação em que se presuma ter sido ele
o autor da infração.
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(CESPE / 2021 / PCDF)
Ainda que não haja testemunhas da infração penal, poderá ser
realizado o auto de prisão em flagrante, caso em que o auto deverá ser
assinado por duas testemunhas da apresentação do preso à autoridade
e pelo condutor do flagrante.

(CESPE / 2021 / PCDF)
Em caso de falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa
compromissada e designada pela autoridade pode lavrar o auto de
prisão em flagrante.
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Com relação ao direito penal e ao direito processual penal,
julgue o item que se segue.
Caracteriza-se como flagrante preparado a situação em que
os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime
pelo agente.

(CESPE / 2021 / PF)

José, réu primário, foi preso em flagrante acusado de ter praticado crime
doloso punível com reclusão de no máximo quatro anos. Na audiência de
custódia, o juiz decretou a prisão preventiva de ofício. No entanto, a defesa
de José solicitou, em seguida, a reconsideração da decisão, com base no
argumento de que a conduta do preso era atípica. O juiz acatou a tese e
relaxou a prisão.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.
(...)

(CESPE / 2021 / PF / DELEGADO)
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ITEM 1
Em se tratando do crime praticado por José, admite-se a decretação de prisão preventiva.

ITEM 2
Nessa situação, a primeira decisão do juiz foi regular, já que os tribunais superiores têm
admitido, de ofício, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva durante a
audiência de custódia.

ITEM 3
Devido à pena prevista para o crime praticado por José, delegados ficam vedados a
arbitrar a fiança.

(CESPE / 2021 / PF / DELEGADO)

Acerca de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória,
julgue o item subsecutivo.
É vedada a concessão de liberdade provisória a autor de crime
inafiançável.

(CESPE / 2019 / TJAM)
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OBRIGADO
Prof. Renan Araujo

Medicina Legal

Prof. Alexandre Herculano
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(CEBRASPE - POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Médico Legista) Com referência aos
agentes contundentes e às lesões contusas, assinale a opção correta.

A) Os objetos cilíndricos produzem equimoses longas e paralelas conhecidas
como víbices, em razão do extravasamento de sangue ao lado da linha de
impacto do instrumento.

B) As lesões aparecem invariavelmente no local do impacto pelo agente
contundente, ainda que de forma tardia.

C) As lesões causadas por elevadas energias cinéticas, que deslocam
subitamente o corpo, ocorrem por mecanismo direto, não sendo observadas
em órgãos não atingidos pelo impacto.

Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica

D) A sufusão hemorrágica ocorre quando o hematoma se difunde na cavidade
torácica ou abdominal.

E) A evolução cromática das equimoses, com o passar do tempo, permite
determinar se a etiologia foi traumática ou espontânea.

Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica
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Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica

(2020 CEBRASPE - PC-SE - Delegado de Polícia - Curso de Instrução) Uma
pessoa foi atingida por um projétil de 7,62 mm × 51 mm, disparado por fuzil,
que transpassou das costas para o peito, percorrendo uma trajetória de mais
de 200 metros, entre a saída do cano e o alvo.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos a ela relacionados, julgue o
item a seguir.

As lesões de entrada produzidas por arma de fogo geralmente têm dimensões
maiores que as do projétil e apresentam as seguintes características gerais:
bordas evertidas, ausência de orla de enxugo e orla equimótica.

Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica
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Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica

(2020 CEBRASPE - PC-SE - Delegado de Polícia) Um homem de cinquenta anos
de idade assassinou a tiros a esposa de trinta e oito anos de idade, na manhã
de uma quarta-feira. De acordo com a polícia, o homem chegou à casa do
casal em uma motocicleta, chamou a mulher ao portão e, quando ela saiu de
casa, atirou nela com uma arma de fogo, matando-a imediatamente. Em
seguida, ele se matou no mesmo local, com um disparo da arma encostada na
própria têmpora.

Considerando a situação hipotética apresentada e os diversos aspectos a ela
relacionados, julgue o item a seguir.

Ao realizar a necropsia no cadáver masculino, espera-se que sejam verificados
sinal de Benassi, sinal do funil de Bonnet e câmara de mina de Hoffmann.

Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica
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Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica

(2018 - 2018 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 12) Com
referência à classificação dos agentes vulnerantes, julgue o item a seguir.

Um mesmo instrumento pode produzir lesões incisas, perfuroincisas,
cortocontusas e contusas.

Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica
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Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica

(CEBRASPE - 2018 - PC-MA – Odontolegista) Uma vítima de agressão
apresenta duas lesões no tórax: a primeira tem as bordas nítidas, definidas e
regulares, sem nenhum sinal em torno da lesão; a segunda apresenta formato
ovalado, com uma das bordas em ângulo agudo e a outra arredondada. Essas
lesões são classificadas, respectivamente, como ferida

A) perfurante, causada por instrumento perfurocortante e ferida cortante,
causada por instrumento deslizante.

B) incisa, causada por instrumento cortante e ferida perfurocortante, causada
por instrumento perfurocortante com um gume.

Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica
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C) contusa, causada por instrumento contundente e ferida incisa, causada por
instrumento deslizante.

D) perfurocortante, causada por instrumento perfurante e ferida
cortocontusa, causada por instrumento contundente.

E) incisa, causada por instrumento deslizante e ferida perfurocortante,
causada por instrumento com dois gumes.

Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica

Prof. Alexandre Herculano

Energia de ordem mecânica
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(2016 – CESPE – POLÍCIA CIENTÍFICA-PE - Perito Papiloscopista) A respeito da
perícia médico-legal, assinale a opção correta.

a) É inadmissível a atuação de mais de um perito oficial e de um assistente
técnico por perícia.

b) No processo judicial que demande a realização de perícia médico-legal, a
decisão do juiz deverá ser tomada com base no laudo dessa perícia.

c) O juiz é a única autoridade competente para negar a realização de perícia
em qualquer circunstância.

Prof. Alexandre Herculano

Lesões corporais

d) Quando o primeiro exame pericial for incompleto para a avaliação das
lesões corporais, a decisão de realização de exame complementar será
privativa do juiz.

e) Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido
incompleto, a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova
testemunhal.

Prof. Alexandre Herculano

Lesões corporais
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Prof. Alexandre Herculano

Lesões corporais

(2020 CEBRASPE - PC-SE - Delegado de Polícia - Curso de Instrução) Julgue o
próximo item, acerca da aplicação pericial.

Situação hipotética: Vítima de lesão corporal dolosa apresentou, como
resultado da agressão, somente uma fratura mandibular alinhada,
perfeitamente recuperada após seis semanas de bloqueio intermaxilar.
Assertiva: Segundo o art. 129 do Código Penal, nesse caso ocorreu lesão
corporal grave.

Prof. Alexandre Herculano

Lesões corporais
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Prof. Alexandre Herculano

Lesões corporais

(2018 - CESPE - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 12) No que se
refere à medicina legal, julgue o item que segue.

Em caso de lesão corporal dolosa não seguida de morte, a classificação jurídica
da lesão em leve, grave ou gravíssima não será de competência do perito
médico-legista.

Prof. Alexandre Herculano

Lesões corporais
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Prof. Alexandre Herculano

Lesões corporais

(2018 – CESPE – FUB - Técnico em Anatomia e Necrópsia) Julgue o item que
se segue, relativo a fenômenos cadavéricos.

A maceração, fenômeno observado quando o cadáver fica imerso em líquidos,
é produzida por bactérias anaeróbias.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2018 – CESPE – FUB - Técnico em Anatomia e Necrópsia) Julgue o item que
se segue, relativo a fenômenos cadavéricos.

A circulação póstuma de Brouardel aparece, em geral, oito horas após o óbito.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2018 – CESPE – FUB - Técnico em Anatomia e Necrópsia) Julgue o item que
se segue, relativo a fenômenos cadavéricos.

A rigidez cadavérica atinge seu ápice vinte e quatro horas após o óbito.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2018 – CESPE – FUB - Técnico em Anatomia e Necrópsia) Julgue o item que
se segue, relativo a fenômenos cadavéricos.

Os livores cadavéricos se formam devido à ação da gravidade.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2018 – CESPE – PC-SE - Delegado de Polícia) Um homem de cinquenta anos
de idade assassinou a tiros a esposa de trinta e oito anos de idade, na manhã
de uma quarta-feira. De acordo com a polícia, o homem chegou à casa do
casal em uma motocicleta, chamou a mulher ao portão e, quando ela saiu de
casa, atirou nela com uma arma de fogo, matando-a imediatamente. Em
seguida, ele se matou no mesmo local, com um disparo da arma encostada na
própria têmpora.

Considerando a situação hipotética apresentada e os diversos aspectos a ela
relacionados, julgue o item a seguir.

Ao realizar a necropsia no cadáver masculino, espera-se que sejam verificados
sinal de Benassi, sinal do funil de Bonnet e câmara de mina de Hoffmann.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2018 – CESPE – PC-SE - Delegado de Polícia) Um homem de quarenta e cinco
anos de idade morreu após se engasgar com um pedaço do sanduíche que
comia em uma lanchonete. Ele estava na companhia do seu cunhado, que não
conseguiu ajudá-lo a retomar o fôlego. Os empregados da lanchonete
acionaram o socorro médico, mas não houve êxito na tentativa de evitar a
morte do homem.

Considerando essa situação hipotética e os diversos aspectos a ela
relacionados, julgue o item a seguir.

Se o socorro médico tivesse chegado uma hora após o óbito do homem, seria
possível constatar a rigidez completa do cadáver e a presença de livores de
hipóstases fixados.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2018 – CESPE – PC-SE - Delegado de Polícia) Um homem de quarenta e cinco
anos de idade morreu após se engasgar com um pedaço do sanduíche que
comia em uma lanchonete. Ele estava na companhia do seu cunhado, que não
conseguiu ajudá-lo a retomar o fôlego. Os empregados da lanchonete
acionaram o socorro médico, mas não houve êxito na tentativa de evitar a
morte do homem.

Considerando essa situação hipotética e os diversos aspectos a ela
relacionados, julgue o item a seguir.

O evento morte descrito será classificado, quanto à causa jurídica, como
morte natural.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2018 – CESPE – Polícia Federal - Perito Criminal) No que se refere à medicina
legal, julgue o item que segue.

Situação hipotética: Uma chacina foi perpetrada contra uma família, e as
vítimas fatais, todas nuas, foram levadas para diferentes locais. O filho foi
jogado em um canavial; o pai, submerso em uma cisterna; e a mãe, enterrada.
Arrependido, após uma semana, o criminoso confessou e indicou os locais dos
corpos, que foram resgatados no mesmo dia. Assertiva: Nessa situação, o
cadáver mais putrefato será o do pai.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2018 – CESPE – EBSERH - Técnico em Necrópsia) Acerca de medicina legal,
julgue o item a seguir.

A presença de cogumelo de espuma saindo dos orifícios respiratórios sugere
que tenha ocorrido afogamento.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2018 – CESPE – EBSERH - Técnico em Necrópsia) Acerca de medicina legal,
julgue o item a seguir.

A presença de sulco cervical confirma a ocorrência de enforcamento.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

(2016 – CESPE – POLÍCIA CIENTÍFICA-PE - Médico Legista) De acordo com a
tanatologia forense, é correto afirmar que

a) as hipóstases apresentam coloração vermelho-carmim ou vermelho-cereja,
nos casos de envenenamento por monóxido de carbono.

b) as hipóstases apresentam coloração acizentada, nos casos de
envenenamento por cianeto.

c) as hipóstases ocorrem em qualquer região do corpo, ao passo que as
equimoses aparecem somente nas áreas de maior declive.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense



17 /0 9 /2 0 2 1

11 5

d) as hipóstases têm contornos delimitados e as equimoses, difusos.

e) as equimoses, quando incisadas, resultam no extravasamento do sangue
fluido contido nos capilares.

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense

Prof. Alexandre Herculano

Tanatologia forense
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(2018 – CESPE – Polícia Federal - Perito Criminal) Uma mulher de vinte e
oito anos de idade foi presa acusada do crime de infanticídio, após ter jogado
em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência
policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que
negava que houvesse praticado aborto.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A configuração do crime de infanticídio independe da existência de estado
puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança.

Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense

Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense
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(2018 – CESPE – PC-MA - Médico Legista) A respeito de aborto, assinale a
opção correta.

a) Após julgar arguição de descumprimento de preceito fundamental, o
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de permitir o
aborto de feto sem calota craniana ou com malformação dessa estrutura
óssea.

b) No caso de gravidez que curse com risco de morte para a paciente, o
médico poderá realizar aborto terapêutico somente mediante o
conhecimento consentido e formalmente autorizado da interessada.

Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense

c) Aborto criminoso é a cessação prematura, voluntária, da gestação, ou sua
interrupção intencional, com ou sem expulsão do feto.

d) Quando ocorre no período de estado puerperal, o infanticídio é sinônimo
de aborto.

e) A definição de Tardieu para aborto como sendo “a expulsão prematura e
violentamente provocada do produto da concepção, independentemente de
todas as circunstâncias de idade, viabilidade e mesmo de formação regular”,
apesar de antiga, é completa e enquadra as várias situações de ocorrência do
aborto.

Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense

(2016 – CESPE – POLÍCIA CIENTÍFICA-PE - Médico Legista) O transtorno sexual
caracterizado pela atração do indivíduo por bonecas ou manequins com
conformação humana denomina-se

a) retifismo.

b) dollismo.

c) anfissexualismo.

d) dendrofilia.

e) mixoscopia.

Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense

(2016 – CESPE – POLÍCIA CIENTÍFICA-PE - Médico Legista) No que se refere à
classificação dos himens, assinale a opção correta.

a) Complacente é o hímen que jamais se rompe.

b) Labiado é o hímen de óstio único, centralizado e em forma de anel.

c) Cribiforme é o hímen com um óstio.

d) Helicoide é o hímen cuja orla descreve uma espiral, o que não faz
coincidirem seus extremos.

e) Septado é o hímen sem perfuração.

Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense

(2016 – CESPE – POLÍCIA CIENTÍFICA-PE - Médico Legista) De acordo com a
himenologia, é correto afirmar que

a) o hímen tem uma face vaginal ou externa e uma face vulvar ou interna.

b) no hímen, a orla situa-se internamente ao óstio.

c) a borda de inserção, no hímen, relaciona-se com as paredes vaginais e a
borda livre, com o óstio.

d) a prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal desvirgina a mulher.

e) o hímen é um folheto epidérmico duplo, entremeado por estroma
conjuntivo, contendo delicadas fibras elásticas e colágenas, inervação e
vascularização.

Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense
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Prof. Alexandre Herculano

Sexologia forense

(CESPE / CEBRASPE - PC-SE - 2018 - Delegado de Polícia) A respeito de
identificação médico-legal, de aspectos médico-legais das toxicomanias e
lesões por ação elétrica, de modificadores da capacidade civil e de
imputabilidade penal, julgue o item que se segue.

A epilepsia é uma doença que, geralmente, não influencia na capacidade civil
e na imputabilidade penal das pessoas.

Prof. Alexandre Herculano

Imputabilidade penal
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Prof. Alexandre Herculano

Imputabilidade penal

Poucos temas em Medicina Legal são tão permeados por noções de Direito
quanto o estudo da imputabilidade penal e a consequente responsabilidade.
Sobre esses temas, assinale a alternativa correta.

A) A responsabilidade penal é atribuição pericial, através de diagnóstico ou
prognóstico de uma conclusão médicolegal.

B) No Brasil, são aceitos três tipos de critérios norteadores de verificação de
imputabilidade: critério biológico, critério psicológico e critério biopsicológico.

C) A imputabilidade é o conjunto de condições pessoais que dão ao agente
capacidade para lhe ser juridicamente imputada a prática de um ato punível.

Prof. Alexandre Herculano

Imputabilidade penal
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D) A responsabilidade penal é um pré-requisito da imputabilidade penal.

E) Todos os menores de 18 anos são considerados inimputáveis.

Prof. Alexandre Herculano

Imputabilidade penal

Prof. Alexandre Herculano

Imputabilidade penal
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(CESPE) Assinale a opção correta a respeito das implicações dos modificadores
biopsíquicos na imputabilidade penal.

A) A embriaguez patológica — aquela em que há alcoolismo crônico como
doença ou perturbação mental — leva a redução da pena caso a pessoa que
tenha essa doença cometa algum delito.

B) Se, ao assaltar um posto de gasolina, o autor, sob efeito de cocaína, matar o
frentista, a pena do transgressor deverá ser atenuada, pois essa droga impede
que seu usuário aja com plena consciência.

C) A embriaguez fortuita, não-habitual ou por força maior é elemento
qualificador agravante da pena.

Prof. Alexandre Herculano

Imputabilidade penal

D) Conforme a situação, até indivíduos que possuem desenvolvimento mental
comprovadamente incompleto são considerados imputáveis.

E) Do ponto de vista legal, o efeito de substância entorpecente em um
indivíduo é uma situação completamente distinta da embriaguez.

Prof. Alexandre Herculano

Imputabilidade penal
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Prof. Alexandre Herculano

Imputabilidade penal

OBRIGADO!
Prof. Alexandre Herculano
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Contabilidade

Prof. Silvio Sande

Técnicas Contábeis
A contabilidade é uma ciência e tem por objetivo o registro dos fatos contábeis, o
controle do patrimônio e gerar informações úteis aos seus usuários. Para que possa
alcançar esses objetivos são utilizadas as técnicas
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item
subsequente.

O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, o que
inclui as instituições com fins sociais.

Equação Patrimonial

PL = ATIVO – PASSIV0

ATIVO = PASSIVO + PL

Prof. Silvio Sande
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais
sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir, no que se refere a
conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade.

Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos
detidos pelas entidades.

(Revisão de Véspera – PC-SE)

Acerca das noções básicas de contabilidade, julgue o item seguinte.

Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode
apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o
ativo total.
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
Com relação aos princípios, às normas, às teorias e às práticas contábeis vigentes, julgue o item
que se segue.

A existência de saldo total de passivo maior que o saldo total de ativo configura que o direito
dos sócios é negativo.

Plano de Contas
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Balancete de Verificação

(Revisão de Véspera – PC-SE)

Em relação ao balancete de verificação, julgue o item seguinte.

O balancete de verificação é uma demonstração financeira obrigatória pela legislação
societária, e sua finalidade restringe-se a fornecer aos usuários internos da entidade
informações sobre a evolução dos saldos das contas devedoras e credoras em
determinado período.
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Escrituração

Método das Partidas Dobradas
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Resumo do funcionamento das contas

Livro Diário

Livro Razão
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Fórmulas de Lançamento

(Revisão de Véspera – PC-SE)

Julgue o item que se segue, acerca da utilização das técnicas contábeis no registro e
controle do patrimônio das entidades.

O sistema de partidas dobradas consiste no registro de fatos contábeis de modo que,
para cada conta debitada, corresponde uma conta creditada e com o mesmo valor.
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

Com referência à mensuração da redução ao valor recuperável de ativos, a
incorporação de entidades, a retificação de erros e ao reconhecimento de receitas,
julgue o seguinte item.

A receita deve ser reconhecida no momento da transferência do bem ou serviço
prometido ao cliente, cumpridas as demais condições normativas, independentemente da
emissão do respectivo instrumento fiscal.

Fatos Contábeis
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Classificação dos Fatos Contábeis

Fato Permutativo
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Fato Modificativo Ou Quantitativo

Fato Mistos
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
Em relação aos atos e fatos administrativos, julgue o próximo item.

Representam algumas das possibilidades de fatos administrativos que devem ser
contabilizados: fatos modificativos diminutivos; fatos permutativos entre elementos ativos
e passivos que provoquem aumento no patrimônio; fatos permutativos entre elementos
ativos e passivos que provoquem diminuição no patrimônio; e fatos permutativos entre
elementos passivos.

(Revisão de Véspera – PC-SE)
Julgue o item subsequente, relativo às seguintes contas: caixa; reservas de lucros;
fornecedores; aplicações financeiras; duplicatas a receber; encargos financeiros a
transcorrer; duplicatas descontadas; imobilizado; capital social; estoques; impostos e
contribuições a recolher; empréstimos e financiamentos; receitas financeiras a transcorrer.

Se, em uma compra de materiais para estoque, 50% do valor total for pago à vista e o
restante for financiado com juros, tem-se um fato contábil misto.
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Balancete de Verificação

Método das Partidas Dobradas
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

Em relação ao balancete de verificação, julgue o item seguinte.

O balancete de verificação é uma demonstração financeira obrigatória pela legislação
societária, e sua finalidade restringe-se a fornecer aos usuários internos da entidade
informações sobre a evolução dos saldos das contas devedoras e credoras em
determinado período.

DESCONTOS
CONDICIONAIS

Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota
fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa
financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador
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DESCONTOS
INCONDICIONAIS

Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos; esses descontos são
deduções da receita bruta vendedora, funcionando como despesa, do ponto de vista da
adquirente dos bens ou serviços, constituem redutor do custo de aquisição, não
configurandoreceita.

(Revisão de Véspera – PC-SE)
Em relação a fatos e registros contábeis, correção de erros e apuração de resultado, julgue o
itemsubseqüente.

O pagamento de uma fatura de fornecedor com valor de face de R$ 10.000,00, com
desconto de R$ 500,00, pede um crédito nas disponibilidades no valor de R$ 9.500,00, um
débito na conta fornecedores de R$ 10.000,00 e um crédito em receita financeira de
desconto novalordeR$500,00.
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
De acordo com a Lei n.º 6.404/1976, com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e com a
deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n.º 675/2011, julgue o item a seguir,
relativosaprincípios, estrutura,procedimentose normasda contabilidadebrasileira.

A compra de uma mercadoria à vista, com desconto incondicional, é um fato contábil misto
que aumentao patrimôniodaentidade.

Empréstimo Bancário pré-
fixado

Quando da obtenção do empréstimo a empresa já sabe o valor a pagar então a diferença
entre o valorapagare o valor líquido recebido será contabilizado como encargos financeiros
a transcorrer. Com aocorrência do fato gerados os encargos serão reconhecidos no resultado
como despesa financeira.

D -Bancos Conta Movimento (Ativo Circulante)
D – EncargosFinanceirosa transcorrer (Retificadorado passivo circulante)
C– EmpréstimoBancário (Passivo Circulante)

PASSIVO
EmpréstimosBancários
(-) EncargosFinanceirosa transcorrer
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

O item a seguir apresenta uma partida dobrada efetuada em um livro diário de uma empresa industrial
seguidade umhistóricoaserjulgado.

Salvador,20 de janeirode2010

histórico: liberação de empréstimo concedido por banco comercial, em 20/1/2010, com
pagamentoantecipado dejuros.

Desconto de
duplicatas

D -BancosConta Movimento (AtivoCirculante)
D – EncargosFinanceirosa transcorrer (Retificadorado passivo circulante)
C– Duplicatas descontadas(Passivo Circulante)
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
Determinada sociedade comercial realizou, no período corrente, as transações  apresentadas a
seguir.

•Descontou, no banco onde mantém conta, uma duplicata a vencer em 60 dias. O título, com
valornominalde R$100.000,gerouumcrédito de R$97.000na conta-corrente daempresa.

Nessa situaçãohipotética,
a empresa, no momento do desconto do título, contabilizou despesa com  
encargos financeiros de R$3.000.

Variação
Cambial

Dívida em moeda estrangeira
Valorização da moeda estrangeira

D – Variação Cambial PASSIVA
C – Dívida

Dívida em moeda estrangeira
Desvalorização da moeda estrangeira

D – Dívida
C – Variação Cambial ATIVA
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Variação
Cambial

Crédito em moeda estrangeira
Valorização da moeda estrangeira

D – Valor a Receber/Crédito
C – Variação Cambial ATIVA

Crédito em moeda estrangeira
Desvalorização da moeda estrangeira

D – Variação Cambial PASSIVA
C – Valor a receber/Crédito

Despesas
antecipadas

Sãodespesasque forampagasmasque ainda não aconteceu o fato gerador,em decorrência
do regime de competência, serão contabilizadas como um direito, podendo ser classificada
como despesa antecipada no ativo circulante ou no ativo realizável a longo prazo. Também
conhecida como despesa diferida será reconhecida no resultado quando da ocorrência do
fatogerador.

PagamentoAntecipado Apropriação da despesa
D–DespesasAntecipadas
C-Caixa

D–Despesas
C-DespesasAntecipadas
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Receitas
antecipadas

Recebimento antecipado Apropriação da receita

D–Caixa

C- ReceitasAntecipadas

D–ReceitasAntecipadas

C- Receitas

(Revisão de Véspera – PC-SE)
Considere que umaempresa comercial contratou umseguro de 24 meses, a partir de 1.º/9/X0.
O registro, em sua escrituração, do pagamento a vista do prêmio total de R$ 120.000,00, foi
feitomedianteo seguinte lançamento:

D –prêmiosde segurosavencer120.000
C – bancos– contamovimento 120.000

Em31/12/X0,à data de encerramento do exercício, aempresa deveria ter feito, corretamente,
o seguintelançamento:

D –despesasde seguros20.000
C – prêmiosde segurosavencer20.000
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Folha de
Pagamento

Encargos da empresa: Despesa
com salários Despesa com FGTS
DespesacomINNS(patronal)

Encargos do empregado:
IRRF
INSS(empregados)

Encargos da Previdência:
SalárioFamilia
SalárioMaternidade

Contabilização
Adiantamento

Apropriação da despesa de salário

Pagamento dos salários reconhecidos

D–AdiantamentoSalarial
C -Caixa

D–DespesascomSalários

C- SaláriosaPagar

D–SaláriosaPagar

C- Caixa
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Contabilização
IRRF e INSS EMPREGADO

D–SaláriosaPagar

C- IRRFarecolher
C– INSSarecolher

PDD/Perdas Estimadas -
ContabilizaçãoConstituição:

D – Despesas com PECLD
C - PECLD
Reversão:
D – PECLD
C – Receitas com Reversão de PECLD
Baixa de Créditos com utilização de PECLD:
D – PECLD
C – Duplicadas a receber

Baixa de Créditos com utilização de PECLD:
D – PECLD
C – Duplicadas a receber
Baixa de Créditos sem a utilização de PECLD:
D – Despesas com Baixa de Crédito
C – Duplicadas a receber
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

Considere que determinada empresa possua, entre seus ativos, alguns recebíveis
oriundos de vendas a prazo, cujo recebimento não é considerado líquido e certo.
Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

As perdas estimadas relacionadas a recebíveis de liquidação duvidosa devem ser
reconhecidas como despesas, em contrapartida à própria conta de ativo que
representa esses recebíveis.

Método das quotas constantes

Depreciação = Valor Depreciável x Taxa

Método das quotas constantes (linear) = Taxa constante

Método da soma dos dígitos = taxas inconstantes, cujo denominador é a soma dos
dígitos da vida útil do bem.
Decrescente – O numerador decresce de acordo com os anos da vida útil
Crescente – O numerador cresce de acordo com os anos da vida útil

Método de unidades produzidas - A taxa é proporcional aos benefícios gerados
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Baixa do Imobilizado

Alienação – Venda

Inservível – Incapaz de gerar benefício

(Revisão de Véspera – PC-SE)
Com relação aos critérios de avaliação e de mensuração do ativo imobilizado, julgue o
item que se segue.

O valor depreciável de um ativo será obtido após a dedução do seu valor residual, que
representa uma estimativa do valor a ser obtido com a venda desse ativo ao fim de sua
vida útil, deduzidas as despesas estimadas de venda.
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
Em relação aos mecanismos contábeis para avaliação de ativos, passivos, impostos e
custos, julgue o item que se segue.

A depreciação de um ativo somente deve ser contabilizada a partir do momento em
que o ativo estiver efetivamente em uso.

Recuperabilidade

Contabilidade
Prof. SilvioSande
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Empresa
Comercial

Contabilidade
Prof. SilvioSande

Uma empresa comercial tem como atividade empresarial a aquisição de
mercadorias para a revenda. Na compra de mercadorias para revenda, o
ICMS e o IPI incidem sobre as compras, porém apenas o ICMS incidirá
sobre as futuras vendas. Portanto, recupera-se o ICMS, mas o IPI não é
recuperável.

D -Estoques
D – ICMSarecuperar
C –Fornecedores/Caixa

Empresa
Industrial

Contabilidade
Prof. SilvioSande

Uma empresa industrial tem como atividade empresarial a aquisição de
matérias primas para industrialização. Na compra de matérias-primas para
industrialização, tanto o ICMS como o IPI são recuperáveis, porque haverá
incidência destes impostos quando da vendados produtosindustrializados.

D - Estoques
D – ICMS a recuperar
D – IPIarecuperar
C –Fornecedores/Caixa
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

Contabilidade
Prof. SilvioSande

Acerca dos tributos e seus impactos nas operações das empresas, julgue o item
subsequente.

Os impostos recuperáveis incidentes sobre a compra de mercadorias para revenda não
compõem o custo desses estoques e devem ser reconhecidos como direitos contra o fisco
emconta própriado ativo.

(Revisão de Véspera – PC-SE)

Contabilidade
Prof. SilvioSande

A respeito do custo e controle dos estoques de mercadorias e dos impostos a eles
relacionados, julgue oitem.

O valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre compras, em
empresas comerciais, deve ser contabilizado a débito de conta específica de ICMS a
recuperare, navenda,acrédito de ICMS arecolher,admitidaa compensação.
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
» Uma empresaadquiriu R$ 220.000 de materiais para a produção, sendo recuperáveis
R$ 20.000 de IPI e R$ 24.000 de ICMS.
» Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item a respeito do tratamento
contábil aplicável aos impostos e às contribuições.
» O lançamento contábil a ser realizado na data de aquisição dos materiais deverá ser o
seguinte.

» D – Estoque de matérias-primas– R$ 176.000
» D – IPI a recuperar – R$ 20.000
» D – ICMS a recuperar – R$ 24.000
» C – Fornecedores – R$ 220.000

Contabilidade
Prof. SilvioSande

(Revisão de Véspera – PC-SE)

Contabilidade
Prof. SilvioSande

Uma empresa que tenha realizado uma operação comercial de compra de mercadoria para
revenda a prazo, no valorde R$ 10.000,00, com alíquota de 17% de ICMS já inclusa no preço
da mercadoria e destacada nanota fiscal deve, de acordo com a legislação fiscal, registrara
seguintecontabilizaçãodessaoperação, emque os valores estão emR$.

D - compras/mercadorias.......8.300,00  
D - ICMS a recolher...............1.700,00
C- fornecedores...................10.000,00
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Encerramento das Contas de Resultado
Ao final do exercício social deve-se proceder ao encerramento das contas de
resultado, através dos lançamentos de encerramento:

a) as contas de receitas são debitadas transferindo seus saldos para crédito da
conta "Resultado do Exercício".

b) as contas de custos e despesas são creditadas transferindo seus saldos para
débito da conta "Resultado do Exercício".

Destinação do Resultado
Ao receber, por transferência o total das receitas (a crédito) e o total dos custos
e despesas (a débito), a conta “Resultado do Exercício”, que é uma conta
transitória, deverá apresentar saldo credor (lucro) ou saldo devedor (prejuízo),
que será transferido para o patrimônio líquido, encerrando a conta.
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
A DRE é um relatório financeiro dinâmico que evidencia o desempenho da
empresa(situação econômica), confronta receita e despesa em obediência ao
regime de competência.
O modelo de demonstração do resultado do exercício previsto na Lei n.º
6.404/1976 inicia-se pela Receita Bruta, apurando-se a receita líquida a partir das
deduções das devoluções, descontos incondicionais, abatimentos e tributos sobre
vendas, não são deduções os descontos condicionais, o IPI e o Frete sobre vendas.
De acordo com os CPC’s a DRE inicia pela Receita Líquida e essa determinação vale
para as sociedades de capital aberto.
A empresa deve apresentar apenas uma DRE por período, mesmo que atue em
mais de uma atividade.

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
Ainda com relação à contabilidade geral, julgue o item abaixo.

A apuração do resultado de um exercício social é feita por meio de créditos às contas
de receitas e débitos às contas de despesas, nos valores dos seus saldos, em
contrapartida de uma conta transitória de apuração do resultado do período.

(Revisão de Véspera – PC-SE)

A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) em relação às demonstrações contábeis, julgue os itens
a seguir.

Na demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial, o lucro bruto
representa a diferença entre a receita bruta das vendas e o somatório dos seguintes
eventos: deduções das vendas, abatimentos e impostos.
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BALANÇO PATRIMONIAL
O balanço patrimonial é um relatório financeiro estático que representa, quantitativa e
qualitativamente, a situação patrimonial e financeira da empresa no dia do balanço.

O balanço patrimonial é dividido em ativo e passivo, cujos totais são sempre iguais. O
ativo deve ser dividido em circulante e não circulante, e este apresenta os grupos realizável
a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O passivo é dividido em
circulante, não circulante e patrimônio líquido.

A classificação de circulante e não circulante no Balanço é de acordo com o exercício
social, cuja duração é de um ano, com exceção no momento da constituição da
companhia ou caso haja alteração estatutária, que poderá ter duração diversa. O ciclo
operacional não interfere no exercício social, interfere na classificação de circulante e não
circulante, quando ele é maior que o exercício social.

Balanço Patrimonial
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
No que diz respeito à administração financeira, julgue o item a seguir.

O relatório financeiro que mostra a posição da organização em um momento específico
é o balanço.

(Revisão de Véspera – PC-SE)
A respeito da elaboração do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do
exercício, da demonstração do resultado abrangente e de operações a elas
relacionadas, julgue o item subsequente.

No balanço patrimonial, o ativo deve ser dividido em circulante e não circulante, e este
apresenta os grupos realizável a longo prazo, investimentos e intangível.
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(Revisão de Véspera – PC-SE)
Com relação aos pronunciamentos técnicos do CPC a respeito do conteúdo e a
classificação contábil de estoques, julgue o próximo item.

Um estoque que uma entidade pretenda consumir no decurso normal do seu ciclo
operacional deve ser por ela classificado como ativo circulante no balanço patrimonial.

Determinada empresa apresentou,
em 31 de dezembro de 2020, um
patrimônio composto pelos seguintes
elementos, cujo registro e cuja
avaliação contábeis estão de
acordo com as regras estabelecidas
na legislação societária (Lei n.º
6.404/1976 e suas alterações).
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

Considerando os elementos patrimoniais apresentados nessa situação hipotética, julgue o
item a seguir.

Em 31 de dezembro de 2020, a situação patrimonial líquida da empresa alcançou o
montante de R$ 230.000.

Determinada empresa apresentou,
em 31 de dezembro de 2020, um
patrimônio composto pelos seguintes
elementos, cujo registro e cuja
avaliação contábeis estão de
acordo com as regras estabelecidas
na legislação societária (Lei n.º
6.404/1976 e suas alterações).
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

Considerando os elementos patrimoniais apresentados nessa situação hipotética, julgue o
item a seguir.

Os saldos dos recursos aplicados no ativo da empresa totalizaram R$ 350.000 em 31 de
dezembro de 2020; desse em 31 de dezembro de 2020; desse
total, R$ 120.000 foram provenientes de capital de terceiros.

(Revisão de Véspera – PC-SE)
Julgue o item segundo a NBC TSP – Estrutura Conceitual.

Para que um elemento seja registrado no ativo da entidade, deve ser verificado o
controle desse recurso por meio de sua propriedade legal.
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

À luz do disposto na NBC TSP - Estrutura Conceitual, julgue os itens a seguir , a respeito
da composição do Patrimônio.

Não será considerada como passivo a obrigação que possa ser extinta sem a saída de
recursos da entidade.

(Revisão de Véspera – PC-SE)
De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, julgue os itens que se seguem

.
Bens sem potencial de serviços ou incapazes de gerar benefícios econômicos não se
enquadram na definição de ativo.
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(Revisão de Véspera – PC-SE)

Com relação aos pronunciamentos contábeis, julgue os itens a seguir

O ágio por expectativa de rentabilidade futura(goodwill) não atende a definição de
ativo intangível, haja vista que o ativo intangível deve ser necessariamente identificado o
que não ocorre o goodwill.

(Revisão de Véspera – PC-SE)

Com relação aos pronunciamentos contábeis, julgue os itens a seguir

Os passivos contingentes devem ser reconhecidos quando for provável que haja uma
saída de recursos e o valor puder ser mensurado com segurança.
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OBRIGADO
Prof. Silvio Sande

Informática

Profa. Emannuelle Gouveia
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1 Conceito de internet e intranet. 2 Conceitos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a
internet/intranet. 2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de
correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes
sociais. 2.3 Acesso à distância a computadores, transferência de informação e
arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. 3 Redes de computadores.
5 Redes de comunicação. 5.1 Introdução a redes
(computação/telecomunicações). 5.2 Noções básicas de transmissão de
dados. 5.2.1 Tipos de enlace, códigos, modos e meios de transmissão.

1. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do
Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a
comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização
do serviço de email, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e
outros sistemas de informação.

Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item
subsecutivo.

Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser
utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores.
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2) A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferramentas de redes de
computadores, julgue o item que se segue.

Endereços físicos, endereços lógicos (IP), endereços de portas e endereços
específicos são os quatro níveis de endereços utilizados em uma rede TCP/IP.
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3) A respeito de Internet e de intranet, julgue o item a seguir.

Se, quando do acesso ao sítio https://www.gov.br/pf/pt-br na versão mais
recente do Google Chrome, for visualizado o ícone de um cadeado cinza ao
lado da URL, o símbolo em questão estará sinalizando que esse ambiente
refere-se à intranet da Polícia Federal.
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4) Considerando os conceitos, os aplicativos e as ferramentas referentes a
redes de computadores, julgue o item que se segue.

O cabo coaxial, meio físico de comunicação, é resistente à água e a outras
substâncias corrosivas, apresenta largura de banda muito maior que um par
trançado, realiza conexões entre pontos a quilômetros de distância e é imune a
ruídos elétricos.



17 /0 9 /2 0 2 1

16 9



17 /0 9 /2 0 2 1

17 0



17 /0 9 /2 0 2 1

17 1

4 Conceitos de proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms e pragas
virtuais. 4.2 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.).

5). Com referência a conceitos de proteção e de segurança, julgue o item
subsecutivo.

Caso o usuário tenha recebido um conjunto de arquivos com trojan em seu
conteúdo e esses arquivos estejam em uma mídia de armazenamento local em
sua estação de trabalho, recomenda-se a utilização de IDS (intrusion detection
system) para a realização da limpeza dos arquivos.
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6) Uma das partes de um vírus de computador é o mecanismo de infecção, que
determina quando a carga útil do vírus será ativada no dispositivo infectado.
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7) As VPNs (virtual private network) são túneis criados em redes públicas para
que essas redes apresentem nível de segurança equivalente ao das redes
privadas. Na criação desses túneis, utilizam-se algoritmos criptográficos,
devendo o gerenciamento de chaves criptográficas ser eficiente, para garantir-
se segurança.
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2.2 Noções de sistema operacional (ambientes Windows e LibreOffice).
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8. A respeito de componentes funcionais de computadores e do sistema
operacional Linux, julgue o item a seguir.

No Linux, o diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos
aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional, enquanto no diretório /usr
são armazenados os arquivos dos usuários.

9.) No Windows 7, uma das opções de configuração que pode ser definida para
a Lixeira é fazer que um arquivo apagado por um usuário seja imediatamente
excluído do sistema, eliminando-se, dessa forma, o envio desse arquivo à
Lixeira.
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2.4 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office).

10. No MS Word, para seguir fazendo alterações, em um documento existente,
sem modificar o arquivo original, deve-se clicar o menu Salvar como e informar
outro nome de arquivo e, em seguida, fazer alterações nessa nova versão.
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6 Metadados de arquivos.

11. Os metadados, que funcionam como indexadores e contextualizadores dos
documentos capturados pelos sistemas gerenciadores, devem funcionar de
forma independente do sistema, em formatos abertos e armazenados na
própria estrutura dos depósitos digitais.
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OBRIGADA
Prof. Emannuelle Gouveia

Redação

Prof. Rodolfo Gracioli
@profrodolfogracioli
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Missão

Promover a Segurança Pública de forma integrada, por meio da investigação criminal
eficaz, contribuindo para a redução da criminalidade e pacificação social em
território Sergipano.

Visão

Ser reconhecida pela excelência na investigação criminal e no exercício das funções
de polícia judiciária, contribuindo para redução da criminalidade em Sergipe.

Valores

– Compromisso com o interesse público;
– Promoção dos Direitos Humanos e da Diversidade;
– Unidade institucional;
– Gestão Participativa;
– Ética nas relações internas e externas;
– Valorização profissional;
– Eficiência, qualidade, imparcialidade, transparência e efetividade dos serviços.
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O que não pode faltar no texto?

Constituição Federal de 1988
 ECA
Código Penal
 SUSP
 Estatuto do Idoso
Declaração Universal dos Direitos Humanos
 Lei de Execução Penal
 Lei Maria da Penha
 Lei do Feminicídio
 Lei de Drogas
 Lei Geral de Proteção de Dados
Marco Civil da Internet
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O que não pode faltar no texto?
Direitos Humanos

 Liberdades individuais

Democracia

Dignidade humana

Direitos fundamentais

Atuação policial

 Judicialização

TEMAS “METALINGUÍSTICOS”

Papel da polícia civil...
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TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA
1) Problemática do tráfico de drogas e o crime organizado

2) Persistência da violência contra a mulher em tempos de pandemia

3) Vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+ em discussão

4) Crise no sistema prisional: ressocialização e colapso dos estabelecimentos penais

5) Violência urbana e a sociedade do medo

6) Tráfico de animais em debate e os crimes ambientais

7) Crimes virtuais em pauta no contexto brasileiro

8) Reconhecimento facial na área da segurança: proteção ou imprecisão?

9) Uso de câmeras em uniformes policiais

10) Megassaltos e o alcance da atividade criminosa

TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA

1) Invisibilidade do tráfico de pessoas na contemporaneidade

2) Emergência da saúde mental no contexto da segurança pública

3) Redução da maioridade penal em discussão

4) Flexibilização do porte de armas: garantia da segurança ou violência cíclica?

5) Violência contra criança e o adolescente em tempos de pandemia

6) Racismo e injúria racial: como interromper a violência contra a população negra?

7) Papel dos agentes de segurança na garantia dos direitos humanos

8) Atuação policial, democracia e a garantia da cidadania

9) Violência e letalidade policial em pauta no Brasil: a realidade da segurança pública

10) Inteligência policial, ações integradas e a descapitalização do crime organizado



17 /0 9 /2 0 2 1

18 3



17 /0 9 /2 0 2 1

18 4

Ameaça, injúria e lesão corporal são os principais crimes contra as 
mulheres em SE, aponta SSP

As três ocorrências somaram cerca de 3 mil registros apenas no primeiro semestre de 2021

SSP/SE
14/07/2021
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Sergipe é o 3º estado com maior taxa de morte violenta 
intencional a cada 100 mil habitantes, diz Anuário da Segurança 

Pública

O estado ainda aparece na quarta posição em proporção de mortes decorrentes de
intervenções policiais.

Por G1 SE
15/07/2021

Delegado-geral da PC participa da 4ª Edição do Simpósio 
Internacional de Segurança

PC-SE
30/08/2021
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O simpósio, que tem como tema Inovações Tecnológicas no Combate à
Criminalidade, é uma iniciativa da Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal (ADPF) e tem como objetivo a busca por um Estado cada vez mais moderno e
que possa atuar de maneira efetiva no combate à criminalidade.

O evento reúne uma gama de especialistas em segurança pública, empresários do
setor, representantes de instituições policiais e organizações da sociedade civil, com
o objetivo de debater e difundir informações que promovam o aperfeiçoamento do
combate ao crime. O Simpósio é um espaço totalmente focado em apresentar e
demonstrar as mais modernas soluções tecnológicas de segurança existentes.

 Golpes de internet crescem 202% este ano em Sergipe, aponta 
Polícia Civil

Com mais de 3 mil casos, novas modalidades do crime demandam alerta constante

F5 News
22/06/2021
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Os crimes cibernéticos, cometidos em ambiente virtual, seja por celular ou
computador, tiveram um crescimento exponencial em Sergipe desde o início da
pandemia da covid-19, em 2020.

Diante do isolamento social, muitas pessoas passaram a utilizar com maior
frequência os espaços virtuais para compras, pagamentos e outras rotinas e, por
consequência, também aumentou o número de fraudes.

De acordo com dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim) da
Secretaria de Segurança Pública (SSP), em 2020 foram registrados 1.134 crimes desta
natureza no período de janeiro a maio, o que representa 120% a mais do que foi registrado
em 2019, com 517 ao total.

Esse ano, no mesmo período, foram registrados 3.436 crimes de internet, um aumento de
202% no comparativo com 2020. Segundo policiais civis de Sergipe, os criminosos estão
sempre criando mecanismos e novas formas de aplicar golpes na população e, por isso, é
importante saber como se proteger nesse ambiente.

Conforme aponta a delegada Viviane Pessoa, da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio
(Depatri), já houve registro de casos de transferência bancária no valor de R$ 180 mil em
Sergipe, e por isso a SSP vem emitindo alertas para as pessoas adotarem as devidas
medidas de segurança.
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Além desse tipo de crime, em 2020 os mais praticados em ambiente virtual foram
clonagem do WhatsApp, golpe do falso leilão e da venda de veículos na rede social OLX,
golpes de boleto falso, golpe do falso motoboy e do PIX.

OBRIGADO
Prof. Rodolfo Gracioli
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Direito Constitucional
Prof. Adriane Fauth

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL:
EDITAL:

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

Prof. Adriane Fauth 
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ORDEM SOCIAL
Prof. Adriane Fauth

ORDEM SOCIAL

Prof. Adriane Fauth 

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

Prof. Adriane Fauth 

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

Prof. Adriane Fauth 
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FINANCIAMENTO

Prof. Adriane Fauth 

 A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

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

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

PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Prof. Adriane Fauth 
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1. (CESPE/2021)

Prof. Adriane Fauth 

A equidade na forma de participação e de custeio da seguridade social
corresponde ao dever de todos os atores sociais contribuírem de forma igual,
com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais.

2. (CESPE/2019)

Prof. Adriane Fauth 

A seguridade social é financiada por toda a sociedade mediante, entre outros
recursos, as contribuições sociais de empregadores e empregados e as receitas
de concursos de prognósticos.
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3. (CESPE/2019)

Prof. Adriane Fauth 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são isentos de contribuições para
a seguridade social os partidos políticos que tenham registro regular no Tribunal
Superior Eleitoral.

4. (CESPE/2018)

Prof. Adriane Fauth 

Constitui fonte de financiamento da seguridade social a arrecadação de
contribuições sociais do importador de bens ou serviços do exterior.
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5. (CESPE/2018)

Prof. Adriane Fauth 

Por força da regra da contrapartida, os benefícios e serviços da seguridade social
somente poderão ser criados, majorados ou estendidos se existente a
correspondente fonte de custeio total.

MEIO AMBIENTE

Prof. Adriane Fauth 

Art. 225 § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
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MEIO AMBIENTE

Prof. Adriane Fauth 

Art. 225 § 1º VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo,
não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais,
desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215
desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial
integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas
por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)

6. (CESPE/2021 - DEPEN)

Prof. Adriane Fauth 

À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos e deveres individuais e
coletivos, direitos sociais, Poder Executivo, segurança pública e ordem social,
julgue o item subsequente.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos, é considerado
bem de uso comum do povo.
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8. (CESPE/2020)

Prof. Adriane Fauth 

Compete ao poder público definir espaços territoriais ambientalmente
protegidos, sendo a sua supressão permitida somente através de lei.

9. (CESPE/2018)

Prof. Adriane Fauth 

A Constituição Federal veda práticas desportivas que utilizem animais, mesmo
que elas se deem no âmbito de manifestações culturais que integrem o
patrimônio cultural brasileiro.
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10. (CESPE/2011)

Prof. Adriane Fauth 

A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica, a serra do Mar, o pantanal
mato-grossense e a zona costeira são considerados patrimônio nacional pela CF,
razão pela qual é vedada a utilização dos recursos naturais existentes nessas
áreas, ainda que sujeitas ao domínio privado.

11. (CESPE/2004)

Prof. Adriane Fauth 

A Constituição Federal, em respeito à livre decisão do casal, veda qualquer forma
de participação do Estado no planejamento familiar.
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12. (CESPE/2015)

Prof. Adriane Fauth 

Conforme previsão constitucional, reconhece-se como entidade familiar apenas
aquela constituída pelo casamento civil ou religioso com efeitos civis, ainda que
garantias constitucionais protejam as diversas formas de relacionamento
familiar.

13. (CESPE/2013)

Prof. Adriane Fauth 

O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, desde que após prévia
separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou
comprovada separação de fato por mais de dois anos.
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14. (AOCP/2019 – PCES - ADAPTADA)

Prof. Adriane Fauth 

O direito à proteção especial do adolescente e do jovem abrangerá a obediência
aos princípios da dilação, da excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa
da liberdade.

15. (VUNESP/2018 – PCBA ADAPTADA)

Prof. Adriane Fauth 

O direito à proteção especial do adolescente e do jovem abrangerá a
garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, e garantia de acesso do
trabalhador infantil à educação infantil e ao ensino fundamental.
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16. (CESPE/2021 - DEPEN)

Prof. Adriane Fauth 

À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos e deveres individuais e
coletivos, direitos sociais, Poder Executivo, segurança pública e ordem social,
julgue o item subsequente.

Considere que Orlando, 75 anos de idade, necessite de amparo em razão de seu
debilitado estado de saúde. Nessa situação, o amparo a Orlando deverá ser feito
preferencialmente em casa-lar credenciada pelo Sistema Único de Saúde.

17. (CESPE/2018 - ABIN)

Prof. Adriane Fauth 

A efetivação do aproveitamento dos recursos hídricos e das riquezas minerais em
terras indígenas depende de autorização do presidente da República, após
consulta às comunidades afetadas.
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18. (CESPE/2015)

Prof. Adriane Fauth 

Conforme disposição expressa da Constituição Federal de 1988, os índios têm
direito às terras que ocupam, por serem de natureza derivada, e podem ser
vítimas, mas não agentes de prática de crime, cabendo ao policial rodoviário
federal assegurar os seus direitos.

19. (CESPE/2015)

Prof. Adriane Fauth 

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são de seu domínio coletivo,
sendo inalienáveis e indisponíveis, de modo que cabe a eles o usufruto das
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
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20. (CESPE/2012)

Prof. Adriane Fauth 

A remoção dos grupos indígenas de suas terras é proibida pela Constituição
Federal, exceto em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a
população indígena, ou ainda no interesse da soberania do País, desde que, em
todos os casos, haja referendo do Congresso Nacional.

SEGURANÇA PÚBLICA
Prof. Adriane Fauth
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POLÍCIA CIVIL

Prof. Adriane Fauth 

 DIREÇÃO: Delegados de Polícia

 SUBORDINAÇÃO: Governador do DF

 COMPETÊNCIA: apura infrações penais NÃO: PF ou MILITARES
.

Prof. Adriane Fauth 
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ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL

Prof. Adriane Fauth 

21. (CESPE/2021 - DEPEN)

Prof. Adriane Fauth 

Agente penitenciário iniciou procedimento visando apurar suposta prática de ato
racista, ocorrido dentro do estabelecimento prisional, cometido por um
fornecedor contra um detento.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.
A ação do agente penitenciário de iniciar procedimento de apuração foi correta,
uma vez que competem às polícias penais a segurança dos estabelecimentos
penais e a apuração de infrações penais ocorridas nesses estabelecimentos.
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22. (CESPE/2021 - DEPEN)

Prof. Adriane Fauth 

No caso de, ocorrendo um fato em determinada rodovia federal, serem
acionados o corpo de bombeiros militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia
Federal, as funções de polícia judiciária serão exercidas pela Polícia Rodoviária
Federal, dado o local de ocorrência do fato.

23. (CESPE/2021 - PF)

Prof. Adriane Fauth 

Compete à Polícia Federal exercer as funções de polícia marítima.
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24. (CESPE/2021 - PCAL)

Prof. Adriane Fauth 

Considere que um sargento militar, de posse de cartão bancário furtado de um
colega, também militar, tenha sacado a quantia da conta-corrente deste. Nesse
caso, a apuração da conduta do sargento militar será atribuição da polícia civil.

25. (CESPE/2018)

Prof. Adriane Fauth 

Os servidores públicos, sejam eles civis ou militares, possuem direito a greve.
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26. (CESPE/2018)

Prof. Adriane Fauth 

Incumbem às polícias civis a função de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais contra a ordem política e social, excetuadas as infrações de natureza
militar.

27. (CESPE/2018)

Prof. Adriane Fauth 

A Polícia Federal tem a atribuição de apurar infrações que exijam repressão
uniforme e tenham repercussão internacional; infrações que exijam repressão
uniforme, mas que tenham repercussão interestadual, devem ser apuradas pelas
polícias civis e militares.
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28. (CESPE/2004)

Prof. Adriane Fauth 

A apuração das infrações penais praticadas contra empresas públicas da União
somente é de competência da Polícia Federal caso tenham repercussão
interestadual, exigindo repressão uniforme.

29. (CESPE/2021)

Prof. Adriane Fauth 

A segurança pública é um direito fundamental social.
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30. (CESPE/2019)

Prof. Adriane Fauth 

Devido ao fato de a Força Nacional de Segurança Pública ser um programa de
cooperação federativa ao qual podem aderir os entes federados, é
inconstitucional o seu emprego em território de estado-membro sem a anuência
de seu governador.

OBRIGADA!
Prof. Adriane Fauth
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Estatística

Prof. Carlos Henrique

Suponha que o número diário (X) de transações bancárias registradas em
determinada conta bancária se distribua conforme uma distribuição de
Poisson. Com respeito ao total semanal de transações bancárias registradas
nessa conta bancária, denotada como Y = X₁ + X₂ + X₃ + X₄ + X₅, em que
{x₁,...,x₅} representa uma amostra aleatória simples retirada de uma
distribuição de Poisson com média igual a 5 transações por dia, julgue os
seguintes itens.
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 O desvio padrão da variável aleatória Y é igual a 5 transações
por semana.
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 P (Y = 0) = P (X₁ = 0) + P (X₂ = 0) + P (X₃ = 0) + P (X₄ = 0) + P (X₅ = 0) = 5 e⁻⁵.
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Uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 4 foi retirada de uma

população exponencial cuja função de densidade de probabilidade é dada

por ƒ (x) = A e⁻ᴬˣ, para x ≥ 0, em que A > 0 é o parâmetro desconhecido.

0,5    1,0    0,8    9,7

Com base nos valores mostrados no quadro anterior, que constituem uma

realização dessa amostra aleatória simples, julgue o item a seguir.

 A estimativa da média populacional obtida pelo critério de
mínimos quadrados ordinários é igual a 3.

 A estimativa de máxima verossimilhança para o desvio
padrão populacional é igual a 3.

 Pelo critério da máxima verossimilhança, a estimativa do 
parâmetro A é igual a 3
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(PF) Em determinado município, o número diário X de registros de novos
armamentos segue uma distribuição de Poisson, cuja função de
probabilidade é expressa por

P(X = k) =
𝒆−𝑴 

𝑴𝒌

𝒌!

em que k = 0, 1, 2, ... e M é um parâmetro.

Considerando que a tabela precedente mostra as realizações da
variável aleatória X em uma amostra aleatória simples
constituída por 5 dias, julgue os itens seguintes:

Com base no critério dos mínimos quadrados ordinários,
estima-se que o parâmetro M seja igual a 4 registros por dia.

A estimativa da máxima verossimilhança do desvio padrão
da distribuição da variável X é igual a 2 registros por dia.

Como a tabela não contempla a realização do evento X = 7, é
correto afirmar que P(X = 7) = 0.
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(PERITO – PF) O tempo gasto (em dias) na preparação para determinada
operação policial é uma variável aleatória X que segue distribuição normal
com média M, desconhecida, e desvio padrão igual a 3 dias. A observação de
uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a essa
produziu uma média amostral igual a 10 dias.
Com referência a essas informações, julgue o item que segue, sabendo que
P(Z > 2) = 0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.

Com referência a essas informações, julgue os itens que seguem, sabendo
que P(Z > 2) = 0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.
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 A expressão 10 dias ± 6 dias corresponde a um intervalo de
95% de confiança para a média populacional M.

 O erro padrão é inferior a 0,5 dias
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(POLÍCIA FEDERAL) Determinado órgão governamental estimou que a
probabilidade p de um ex-condenado voltar a ser condenado por algum crime
no prazo de 5 anos, contados a partir da data da libertação, seja igual a 0,25.
Essa estimativa foi obtida com base em um levantamento por amostragem
aleatória simples de 1.875 processos judiciais, aplicando-se o método da
máxima verossimilhança a partir da distribuição de Bernoulli.
Sabendo que P(Z < 2) = 0,975, em que Z representa a distribuição normal
padrão, julgue o item que segue, em relação a essa situação hipotética.
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 Em um grupo formado aleatoriamente por 4 ex-condenados libertos no mesmo dia, estima-se que
a probabilidade de que apenas um deles volte a ser condenado por algum crime no prazo de 5
anos, contados a partir do dia em que eles foram libertados, seja superior a 0,4.

 Se X seguir uma distribuição binomial com parâmetros n = 1.000 e probabilidade de sucesso p, a
estimativa de máxima verossimilhança da média de X será superior a 300.

 A estimativa intervalar 0,25 ± 0,05 representa o intervalo de 95% de confiança do parâmetro
populacional p.

 O erro padrão da estimativa da probabilidade p foi igual a 0,01.
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OBRIGADO
Prof. Carlos Henrique
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QUESTÕES CESPE PC SE - ARQUIVOLOGIA 
 

1 – (CESPE) A respeito de legislação, princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. 
Conjuntos de documentos acumulados por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos 
são considerados documentos privados. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
2 – (CESPE) A respeito de legislação, princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. 
O documento de arquivo tem como característica ser produzido e conservado com objetivos históricos e 
culturais. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
3 – (CESPE) Com base na legislação federal em vigor, julgue o item a seguir, relativo à política de 
acesso aos documentos de arquivo. 
Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
4 – (CESPE) Julgue o item seguinte, acerca de conceitos básicos e princípios fundamentais de 
arquivologia. 
Uma coleção de documentos manuscritos, reunida por uma pessoa, que contenha a história da origem do 
povoado de um município é denominada arquivo. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
5 – (CESPE) Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. 
Os documentos de arquivo servem de prova ou evidência das transações, rotinas e tarefas realizadas pela 
organização. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
6 – (CESPE) A respeito de legislação, princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. 
A existência de um sentido orgânico no arquivo é o que o distingue da biblioteca e do museu. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
7 – (CESPE) A respeito das características de arquivos, bibliotecas e museus, julgue o item que 
segue. 
Em comum, arquivos, bibliotecas e museus possuem fontes geradoras únicas de documentos. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
8 – (CESPE) A respeito das técnicas de organização de arquivos, julgue o item subsequente. 
Os arquivos são classificados em institucionais, pessoais ou familiares. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
9 – (CESPE) Julgue os itens subsequentes, a respeito de sistema de arquivos. 
Os arquivos setoriais cumprem funções de arquivo permanente e arquivo histórico. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
10 – (CESPE) Julgue os itens a seguir, acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia. 
O tipo documental está relacionado à fusão da espécie documental com a função do documento. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
11 – (CESPE) Acerca dos princípios e conceitos da arquivologia e da legislação arquivística, julgue 
o item que se segue. 
O princípio da proveniência, cujo objetivo é gerar o fundo de arquivo, é o primeiro princípio a ser aplicado 
na classificação dos documentos de arquivo. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
12 – (CESPE) Em relação aos conceitos e princípios da arquivística, julgue o item a seguir. 
O princípio da procedência, também chamado de princípio do respeito aos fundos, dispõe que tudo o que 
for produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos fundos de outras 
entidades produtoras. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 



 
13 – (CESPE) Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. 
Os documentos, para serem considerados como correntes e intermediários, devem possuir valor primário. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
14 – (CESPE) Acerca da tabela de temporalidade, julgue o item seguinte. 
A teoria das três idades é utilizada para configurar a tabela de temporalidade. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
15 – (CESPE) Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. 
O ciclo vital dos documentos de arquivo compreende três idades. A primeira delas é a idade corrente, durante 
a qual os documentos têm localização física mais próxima ao acumulador do documento. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
16 – (CESPE) Acerca do gerenciamento da informação e da gestão de documentos, julgue o item a 
seguir. 
O arquivo corrente caracteriza-se pela existência de uso em grande frequência ou de possibilidade de uso 
em um conjunto documental. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
17 – (CESPE) A respeito da gestão de documentos, julgue o item seguinte. 
As atividades de protocolo e arquivo corrente, apesar de distintas, devem funcionar de forma integrada. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
18 – (CESPE) Julgue o próximo item, relativo à gestão de documentos.  
A gestão de documentos deve ser feita nas três idades documentais.  
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
19 – (CESPE) Julgue o próximo item, relativo à gestão de documentos.  
A produção, a utilização e a destinação dos documentos são as três fases básicas da gestão de 
documentos.  
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
20 – (CESPE) Acerca do programa de gestão de documentos, julgue o item a seguir. 
A elaboração de instrumentos de pesquisa, como inventários e guia geral de fundos, constitui um dos 
procedimentos básicos para a implementação de um programa de gestão de documentos. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
21 – (CESPE) Julgue o próximo item, relativo ao arranjo e à descrição de documentos em arquivos 
permanentes. 
O arranjo é uma atividade puramente intelectual, de maneira que seu nível de dificuldade varia conforme a 
complexidade da composição do acervo analisado. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
22. (CEBRASPE) O protocolo é uma atividade que se inicia nos arquivos correntes e finaliza suas 
ações no arquivo permanente. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
23. (CESPE) A preservação de documentos envolve atividades de acondicionamento, 
armazenamento, conservação e restauração de documentos. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
24. (CESPE) É dispensável submeter documentos arquivísticos digitalizados ou natodigitais ao plano de 
classificação ou à tabela de temporalidade. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
25. (CESPE) Os documentos eletrônicos devem ser avaliados de acordo com a tabela de temporalidade. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 
 
26. (CESPE) Todo documento digital é codificado em dígitos binários. 



(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
27. (CESPE) A norma internacional ISAD(G) (General International Standard Archival Description) 
estabelece como princípio a não repetição da informação, a fim de evitar a redundância de informações em 
descrições hierarquicamente relacionadas. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
28 – (CESPE) Com relação às disposições da Norma Brasileira de Descrição Arquivística 
(NOBRADE), julgue o item seguinte. 
Na elaboração de uma descrição com base na NOBRADE, é obrigatório que se inclua o elemento nome do 
produtor. 
(    ) CORRETO        (    ) ERRADO 

 
GABARITO: 
 
1 – E     2 – E    3 – C     4 – E   5 – C   6 – C     7 – E     8 – C   9 – E    10 – C    11 – C     12 – E    13 – 
C    14 – C     15 – C    16 – C     17 – C   18 – C   19 – C   20 – E     21 – E     22 – E  23 – C   24 – E   25 – 
C  26 – C   27 – C   28 – C    
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