


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Militar da Paraíba 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 PM PB, uma super 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! 

 

 



Direito Penal Militar

Prof. Antonio Pequeno



(FGV/PMERJ/2021)
Com base no disposto no Código Penal Militar, assinale a afirmativa correta.
(A) A suspensão condicional da pena não se aplica aos crimes militares.
(B) Considera-se praticado o crime, o momento da ação ou omissão, desde que seja o mesmo do
resultado.
(C) O Código Penal Militar compreende, além dos crimes militares, as infrações aos
regulamentos disciplinares.
(D) Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime, o juiz deve atenuar a pena em 1/3.
(E) O tempo de guerra, para efeitos de aplicação da lei penal militar, começa com a declaração
ou o reconhecimento do estado de guerra e termina quando ordenada a cessação das
hostilidades.

(FGV/PMERJ/2021)

Com relação ao crime de deserção, assinale a afirmativa correta.
(A) Em tempo de guerra, a deserção simples é punida com pena de morte.
(B) Em tempo de paz, ausentar-se por sete dias do quartel é considerado crime militar.
(C) Ao facilitar a fuga de seu filho para a prática do crime de deserção, o pai praticará o crime de
“favorecimento a desertor”, mas está isento de pena.
(D) Uma das consequências da condenação pelo crime de deserção e casos assimilados, é a
perda de posto e patente, ainda que não conste da sentença.
(E) No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a
punibilidade quando o desertor atingir a idade de 45 anos, se ocupar posto de oficial.



((FGV/PMERJ/2021)    
Com relação ao crime de deserção, assinale a afirmativa correta. 

(A) Em tempo de guerra, a deserção simples é punida com pena de morte. 
(B) Em tempo de paz, ausentar-se por sete dias do quartel é considerado crime militar. 
(C) Ao facilitar a fuga de seu filho para a prática do crime de deserção, o pai praticará o crime de 
“favorecimento a desertor”, mas está isento de pena. 
(D) Uma das consequências da condenação pelo crime de deserção e casos assimilados, é a 
perda de posto e patente, ainda que não conste da sentença. 
(E) No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a 
punibilidade quando o desertor atingir a idade de 45 anos, se ocupar posto de oficial. 

(FGV/PMERJ/2021)    
Com relação ao crime de deserção, assinale a afirmativa correta. 

(A) Em tempo de guerra, a deserção simples é punida com pena de morte. 
(B) Em tempo de paz, ausentar-se por sete dias do quartel é considerado crime militar. 
(C) Ao facilitar a fuga de seu filho para a prática do crime de deserção, o pai praticará o crime de 
“favorecimento a desertor”, mas está isento de pena. 
(D) Uma das consequências da condenação pelo crime de deserção e casos assimilados, é a 
perda de posto e patente, ainda que não conste da sentença. 
(E) No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a 
punibilidade quando o desertor atingir a idade de 45 anos, se ocupar posto de oficial. 



(FGV/PMERJ/2021)    

Sobre os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) O crime de motim não pode ser cometido por civil. 
(B) A diferença entre motim e revolta é que, no crime de revolta, os agentes estão armados. 
(C) É crime militar usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia a que o militar não tenha 
direito. 
(D) Recusar-se a obedecer a uma ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou a 
dever imposto em lei, regulamento ou instrução, é crime previsto no CPM. 
(E) Desrespeitar superior diante de outro militar é conduta considerada transgressão disciplinar, 
punida administrativamente, o que exclui a incidência da esfera penal. 

(FGV/PMERJ/2021)    
Quanto às hipóteses de antijuricidade e culpabilidade aplicáveis ao Direito Penal Militar, assinale 
a afirmativa correta. 

(A) Não é culpado o agente que violar dever militar sob coação moral irresistível. 

(B) O estado de necessidade pode excluir a culpabilidade do agente ou o próprio crime, a 
depender do caso, conforme previsto no CPM. 

(C) Tendo em vista a supremacia de regras e princípios próprios ao Direito Penal Militar, a 
embriaguez não é causa de exclusão da imputabilidade penal. 



(FGV/PMERJ/2021)
D) Em regra, são imputáveis penalmente apenas os maiores de 18 anos, mas, excepcionalmente,
podem responder por crime militar os menores, desde que se enquadrem nas hipóteses de
“equiparação a maiores” previstas no CPM.

(E) O agente que, em legítima defesa, excede culposamente os limites da necessidade, responde
pelo fato, se este for punível, a título de culpa, ainda que o excesso resulte de escusável surpresa
ou perturbação de ânimo em face da situação.

(FGV/PMERJ/2021)
Durante uma ação de patrulha efetivada pela Polícia Militar, o Sd. Monteiro e o Cb. Lobato
avistam uma Ferrari e notam que o motorista é um garoto jovem. Achando a situação suspeita,
tendo em vista a ocorrência de furto e roubo de veículos de luxo na região, os policiais militares
abordam o veículo, sinalizando para que o motorista encoste o carro para revista. A ordem foi
prontamente atendida pelo motorista, um civil de 18 anos chamado Pedro, que sai do carro para
acompanhar a revista junto com os policiais. O Sd. Monteiro, não gostando da atitude de Pedro
de querer acompanhar a ação policial, empurra-o, e ele cai junto ao meio fio. Pedro, na queda,
quebra uma costela. Ato contínuo, o Sd. Monteiro se dirige a Pedro gritando: - “Vagabundo, tá
na cara que esse carro não é seu. Ladrão não tem direito aqui não” e, a seguir, desfere dois
socos no rosto de Pedro. Observações:
- O Cb. Lobato acompanha, de perto, o ocorrido, sem intervir.
-O veículo havia sido furtado por Pedro uma semana antes do ocorrido.
-Pedro não fica com sequelas permanentes, mas tem que permanecer em repouso por 20 dias



(FGV/PMERJ/2021)
Sobre o cenário acima, assinale a afirmativa correta.
(A) Os crimes cometidos pelo Sd. Monteiro e pelo Cb. Lobato são de competência da Justiça
Militar da União.
(B) O Cb. Lobato e o Sd. Monteiro devem responder, em concurso de agentes, pelo crime de
lesão corporal e injúria.
(C) O Sd. Monteiro praticou o crime de lesão corporal grave, mas não calúnia; o Cb. Lobato não
praticou crime nenhum.
(D) O Sd. Monteiro praticou o crime de lesão corporal, na forma dolosa, enquanto o Cb. Lobato
praticou o mesmo crime, na forma culposa.
(E) O Cb. Lobato praticou o crime de lesão corporal por omissão, em concurso de agentes com o
Sd. Monteiro, que praticou o mesmo crime, de forma comissiva.

(ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA. 

A) O civil somente responderá por crime militar de furto nas hipóteses do inciso III, do art. 9º do 
CPM. 

B) Para o reconhecimento da figura do furto de uso, tanto no direito penal militar como no 
direito penal comum, a coisa subtraída deve ter por finalidade o uso momentâneo e deve ser 
imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se encontrava. 

C) O furto de uso de animal de tiro implica em uma causa de especial aumento de pena. 

D) No crime militar de roubo simples, o emprego de violência contra pessoa pode ser 
concomitantemente com a subtração da coisa ou logo após a subtração da coisa.



À luz do CPM, assinale a opção correta a respeito do crime de furto. 

A) Não constitui crime militar a subtração de coisa alheia móvel para fim de uso momentâneo, 
desde que seja imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava. 

B) O CPM não admite a figura do furto qualificado-privilegiado. 

C) Tratando-se do crime de furto, se o agente for primário e for de pequeno valor a coisa 
furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois 
terços, ou considerar a infração como disciplinar. Para esse fim, entende-se como pequeno o 
valor que não exceda a quantia mensal correspondente ao mais alto salário mínimo do país. 

d) Ao contrário do CP, o CPM prevê o furto qualificado pelo repouso noturno.

Com relação aos crimes militares contra a pessoa, nos termos do Código Penal Militar e da jurisprudência 
majoritária do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta. 

A) Um Tenente da Polícia Militar que, de serviço, e durante abordagem policial, por imprudência, dispara sua 
arma de fogo e atinge fatalmente um civil terá praticado o crime comum de homicídio culposo. 

B) Um Soldado da Polícia Militar que, em serviço de policiamento, dolosamente ofende a integridade 
corporal de um civil terá praticado o crime comum de lesão corporal. 

C) O Sargento reformado da Polícia Militar que, mediante processo técnico, viola o direito à intimidade 
pessoal de uma Soldado da Polícia Militar, da ativa, filmando-a nua no interior da residência desta comete o 
crime de “violação de recato”. 

D) Um policial militar, da ativa, que, durante deslocamento de uma viatura ônibus, retira seu órgão genital 
para fora da farda, exibindo-o aos demais militares presentes no ônibus, pratica o crime militar de “ato 
obsceno” por encontrar-se em lugar sujeito à administração militar.



Francisco, Pedro e Fábio, todos policiais militares, estavam de serviço em uma mesma guarnição comandada 
por Pedro, até as seis horas da manhã, quando, por volta das quatro horas da manhã, em via pública, se 
depararam com Abel, de vinte e três anos de idade, capaz, caminhando. Todos os policiais militares 
desceram da viatura, momento em que Francisco, já com um cassetete na mão, passou a perguntar a Abel o 
que ele estava fazendo na rua naquele horário, enquanto lhe golpeava os braços com o cassetete. Abel, que 
estava desarmado e não esboçou nenhuma reação, após a agressão, foi para casa ferido. A ação de 
Francisco foi presenciada por Pedro e Fábio, que nada fizeram para impedi-lo e não comunicaram o fato ao 
oficial de dia. Em decorrência das lesões sofridas, Abel ficou quarenta e cinco dias afastado de suas 
ocupações habituais, conforme laudo pericial juntado aos autos da ação penal ajuizada. A respeito dessa 
situação hipotética, assinale a opção correta.

A) Pedro, Fábio e Francisco devem responder por lesões corporais graves na forma comissiva, uma vez que
todas as circunstâncias do crime, nesse caso, se comunicam.

B) As lesões corporais sofridas por Abel não são de natureza grave, uma vez que não resultaram em
incapacidade permanente para o trabalho.

C) Francisco cometeu crime de lesões corporais graves tipificado no CPM, mas Pedro e Fábio não devem
responder por referido crime, uma vez que não participaram das agressões.

d) Pedro e Fábio devem responder por lesões corporais graves por omissão em concurso de agentes com
Francisco, que responderá na forma comissiva.



No estado de necessidade, a legislação castrense estabelece:

A) O Código Penal Militar adotou a teoria diferenciadora, aproximando-se do Código Penal Comum de 1969,
que sequer entrou em vigor.

B) Por se tratar de exclusão de crime, o Código Penal Militar adotou a mesma teoria que o Código Penal
Comum quanto ao estado de necessidade, especialmente quando se tratar de crime propriamente militar.

C) Nos crimes propriamente militares, não se admite o estado de necessidade como exclusão da
culpabilidade exatamente por serem condutas específicas do militar.

D) No estado de necessidade agressivo, o agente dirige sua conduta diretamente contra a fonte de perigo ao
seu bem jurídico

A respeito das causas excludentes de ilicitude e da inexigibilidade de conduta diversa, assinale a opção
correta.

A) A inexigibilidade de conduta diversa é expressamente prevista pelo CPM.

B) O CPM não permite a legítima defesa contra agressões morais, mas somente físicas.

C) Quando os bens e interesses necessariamente sacrificados são inferiores aos protegidos, o estado de
necessidade é exculpante; quando iguais ou superiores, é justificante

D) No que se refere ao estado de necessidade, o CPM adotou a teoria unitária.

E) A legítima defesa no contexto dos crimes militares não diverge do regramento estabelecido pelo CP.



A respeito da imputabilidade penal e do concurso de agentes, assinale a opção correta. 

A) Com relação ao concurso de agentes, o CPM adotou, como regra, a teoria dualista. 

B) A participação não é possível nos crimes de autoria coletiva necessária, como, por exemplo, o crime de 
rixa. 

C) Adotou o CPM, nos moldes do CP, o chamado sistema biopsicológico ou misto, que sincretiza os sistemas 
biológico e psicológico. 

D) De acordo com o CPM, a embriaguez completa, ainda que proveniente de caso fortuito ou força maior, 
não isenta o réu de pena, mas pode atenuá-la. 

E) Para o direito penal militar, o indivíduo com menos de dezoito anos de idade será inimputável, salvo se, já 
tendo 
completado dezesseis anos, revelar suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do 
fato e determinar-se de acordo com esse entendimento

ANALISE AS QUESTÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA. 

A) O crime de desacato a superior (art. 298, CPM) é crime militar próprio, que exige do agente a 
circunstância de caráter pessoal de ser militar, mais que isso, a de ser subordinado (inferior) da vítima, ainda 
que de igual posto ou graduação. 

B) O furto é um crime patrimonial, já o peculato-furto é um crime funcional.

C) Com exceção da modalidade culposa, no crime de ingresso clandestino (CPM, art. 302), é exigido um dolo 
específico de penetração na área militar por onde seja defeso. 

D) No crime militar de excesso de exação (CPM, art. 306), caracterizado pela cobrança onde houve emprego 
de meio vexatório ou gravoso, não autorizado por lei, não há ofensa patrimonial ao contribuinte.



Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa correta

A) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência.

b) Considera-se praticado o crime no momento do resultado.

c) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, não se aplica retroativamente.

d) Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao 
crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente 
esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.

De acordo com o Código de Processo Penal Militar, e com relação ao Inquérito Policial Militar, assinale a 
alternativa correta.

A) O Inquérito Policial Militar deverá terminar dentro de vinte dias, quando o indiciado estiver solto, 
contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. 
B) A autoridade militar só poderá mandar arquivar autos de inquérito, se conclusivo pela inexistência de 
crime ou de inimputabilidade do indiciado. 
C) Nos crimes contra a honra, ainda que decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado, 
o Inquérito Policial Militar não poderá ser dispensado. 
D) O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação 
ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. 
E) Quando concluído os autos do Inquérito Policial Militar deverão ser remetidos ao auditor da Circunscrição 
Judiciária Militar onde ocorreu a infração penal, contudo os instrumentos desta, assim como todos os 
objetos apreendidos deverão permanecer em poder do Encarregado que será responsável pela custódia até 
o término do processo.



NO TOCANTE À CONEXÃO E À CONTINÊNCIA É VÁLIDO AFIRMAR QUE:

A) No concurso entre a jurisdição especializada e a cumulativa prevalece esta última;
B) A conexão e a continência caracterizam prorrogação de competência necessária;
C) Prevalecerá a competência do lugar da infração mais grave, salvo se o maior número de infrações for
praticado em local diverso;
D) Há conexão probatória e necessidade da reunião dos processos na hipótese de duas pessoas serem
acusadas do mesmo crime em processos diversos, quando a prova da infração influi em ambos os processos

Quanto ao foro militar em tempo de paz, assinale a alternativa correta.

A) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça militar encaminhará os autos do
inquérito policial militar à justiça comum.
B) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça comum encaminhará os autos do
inquérito policial à justiça militar.
C) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar
encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
D) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra militar, a justiça militar encaminhará os autos do
inquérito policial militar à justiça comum.
E) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra militar, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar
encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum



OBRIGADO
Prof. Antonio Pequeno 

Informática

Prof. Emannuelle Gouveia



Conceito de internet e intranet. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos associados à internet/intranet. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de 
correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Noções básicas 
de redes de computadores.
Computação na nuvem (cloud computing). 

1 João verificou em sua rede de computadores, que o dispositivo de interligação dos computadores replica, em todas
as suas portas, as informações recebidas pelas máquinas da rede. Como a rede está crescendo, João precisa
aumentar seu desempenho trocando tal dispositivo por outro que envie quadros somente para a porta destino.
Para isso, João deve usar um:

A) hub.
B) switch.
C) roteador.
D) repetidor.
E) ponte.



2. No contexto das redes de computadores, o termo DNS (Domain Name System) refere-se a um
artefato que permite:

A) indicar com precisão a localização de um computador conectado à rede;
B) rastrear a origem de e-mails;
C) traduzir nomes de domínio em endereços IP;
D) o uso de roteadores particulares em redes públicas;
E) garantir a endereços iniciados com “http” um modo de operação mais seguro.



3) As figuras a seguir ilustram a topologia e o conector empregado nos cabos de par trançado UTP,
utilizados na implementação da rede de computadores padrão Ethernet, com acesso à Internet, da
Câmara Municipal de Caruaru.

A topologia física e a sigla pelo qual é conhecido o conetor são, respectivamente,
a) estrela e RG58.
b) barramento e RG58.
c) anel e RJ45.
d) barramento e RJ45.
e) estrela e RJ-45.







4) Nos buscadores da Internet, especialmente o Google, um trecho entre aspas duplas na caixa de 
busca significa que devem ser incluídas no resultado da busca páginas que contêm
  a) qualquer das palavras importantes contidas no trecho.
  b) todas as palavras importantes contidas no trecho, em qualquer ordem.
  c) todas as palavras importantes do trecho ou seus sinônimos, em qualquer ordem.
  d) todas as palavras importantes contidas no trecho, na ordem em que se encontram. 
  e) todas as palavras importantes do trecho ou seus sinônimos, na ordem em que se encontram.





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

5) No contexto da segurança em redes de computadores, o termo firewall pode ser considerado uma 
espécie de:

A) mecanismo de autenticação;
B) programa de transferência de arquivos seguro;
C) mecanismo que verifica e bloqueia spam de correio eletrônico;
D) antivírus, que pesquisa os arquivos em busca de programas malignos;
E) filtro, que restringe o tráfego de mensagens com sites e outros recursos.



6) Certificados Eletrônicos, no Brasil, são emitidos:
A) por autoridades certificadoras;
B) pela Receita Federal;
C) pela Polícia Federal;
D) pelas prefeituras;
E) pelos cartórios.





7) . No contexto da utilização da internet por meio de browsers (navegadores), analise a definição a
seguir.
“... é um pequeno arquivo de computador, ou pacote de dados, enviado por um sítio de Internet para o
navegador do usuário, quando o usuário visita o site. Cada vez que o usuário visita o site novamente, o
navegador pode enviá-lo de volta para o servidor para notificar atividades prévias do usuário...”
Essa definição aplica-se a:
A) um vírus de computador;
B) um cookie;
C) um token para identificação segura;
D) uma senha memorizada;
E) uma URL.

Noções de sistema operacional (ambiente Linux e Windows nas versões correntes). Acesso à distância
a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia.



8) No contexto do Windows 10, assinale a opção que contém um nome de arquivo inválido.
A) [novo
B) (novo)
C) muito*novo
D) muito_novo
E) muito-novo



 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office e LibreOffice nas versões 
correntes). 



9) Em alguns documentos, é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um exemplo disso é iniciar um 
capítulo em uma nova página.

Com referência às características das quebras de seção no MS Word, analise as afirmativas a seguir.

I. Possibilitam alterar o conteúdo de cabeçalhos e rodapés.
II. Permitem quebras de avancem para páginas ímpares ou pares.
III. Permitem que uma nova seção inicie na página corrente.

Está correto o que se afirma em
A) I, somente.
B) II, somente.
C) III, somente.
D) II e III, somente.
E) I, II e III.

10) Rodrigo preparou um documento no LO Writer, no qual inseriu trechos oriundos da Internet, 
copiando e colando, sendo que alguns desses trechos tinham diferentes estilos de formatação. Para 
manter a uniformidade do documento, Rodrigo executou as operações usando o recurso do Writer 
denominado:
A) Alterar Estilos.
B) Colar Especial.
C) Copiar Especial.
D) Converter em Texto.
E) Pincel de Formatação.



11) No contexto das planilhas eletrônicas, analise a fórmula a seguir.

=B$2+$C3

Considere que a célula localizada na primeira coluna da primeira linha de uma planilha, contendo a 
fórmula acima, tenha sido copiada e colada na célula localizada na terceira coluna da décima linha.

Ao final da operação de copiar e colar, a fórmula na célula que recebeu a cópia será:
A) =B2+C3
B) =D$2+$C12
C) =D$2+$C13
D) =D$3+$C12
E) =D$3+$C13

12) Considere uma planilha que exibe nas células B1 e B2, respectivamente, os valores 36 e 14.

Nessas células foram digitadas, na ordem, as fórmulas:
=SOMA(A1:A3)
=SE(B1>20;A3;A1)

Assinale a opção que mostra os valores que devem estar contidos nas células de A1 até A3, na ordem.

A) 10; 14; 12
B) 10; 15; 11
C) 12; 10; 14
D) 12; 14; 10
E) 15; 15; 6



Noções de Gerência de Projetos e Governança em TI: principais metodologias de desenvolvimento de
sistemas, modelagem de processos e boas práticas.

13) Uma agência pública de fomento decide utilizar uma popular metodologia para modelar os seus
processos. No entanto, ao ler um manual sobre a metodologia, o responsável pela implementação fica
confuso sobre a utilização de um objeto de fluxo conhecido por gatilho ou gateway.

Com base nesse contexto, assinale a opção que indica a metodologia escolhida pela agência.

A) EPC.
B) IDEFO.
C) BPMN.
D) Diagrama de Função.
E) Cadeia de Valor Adicionado.



14) Durante a execução de uma auditoria de TI, o auditor pode encontrar certos fatos significativos, 
dignos de relato, que demonstrem boas práticas de gestão quando comparadas com critérios 
estabelecidos no Programa de Auditoria. Nesse caso, esses fatos são denominados:
A) achados de auditoria positivos;
B) achados de auditoria negativos;
C) achados de auditoria em conformidade;
D) comunicação de auditoria positiva;
E) comunicação de auditoria negativa.

OBRIGADA
Prof. Emannuelle Gouveia



História da Paraíba

Prof. Sergio Henrique

Dificuldades da ocupação:

Presença de traficantes franceses.

Forte resistência dos indígenas Potiguaras.



Tabajaras,       Potiguaras   e     Cariris 

Maior n° que os 
Tupi

Borborema –CE, 

RN, PE.

Aliados dos Portugueses

Povoamento séc. XVI

Aliados dos Franceses

Indígenas – negros da terra



A Guerra Justa 

Combate aos indígenas resistentes, principalmente Potiguara e Cariri.
Aos resistentes à colonização e a catequese.

Os padres Jesuítas

Os Bandeirantes

1534 – Capitania de Itamaracá – Pero Lopes.

1574 Massacre de Tracunhaém
- Sequestro de uma cunhã Potiguara.
- Destruição do Engenho Tracunhaém e mortes.
- Extinção de Itamaracá Capitania da Paraíba

A Capitania de Itamaracá e Paraíba

Morto antes da posse

Capitania Real



Expedições de Colonização

1.574 Dom Fernão da Silva, comandante da expedição, teve sua tropa surpreendida por indígenas e teve
que recuar para Pernambuco.

1.575 Dom Luis de Brito, que foi prejudicada por ventos desfavoráveis e eles nem chegaram às terras
paraibanas.

1.579 Concedida, por dez anos, ao capitão Frutuoso Barbosa (Desmembrada de Olinda).

1582 Frutuoso Barbosa perdeu um filho em combate e desistiu do avanço.

1.584 Captura cinco navios de traficantes franceses. Apoio das tropas de Pernambuco e da Bahia.

Antiga Povoação da Parahyba -
Gravura de A.F. Lemaitre

Conquista e fundação de Filipeia

1585 Martim Leitão e João
Tavares conquistam a Paraíba
com apoio Tabajara.

Fundação de Filipeia de Nossa
Senhora das Neves.



1852-53 Lei Eusébio de Queiroz e o Ronco da Abelha

 1850: Extinção do tráfico de escravos.
 Aumento do tráfico interprovincial.
 Decreto 797: Censo Geral.
 Decreto 798: Registro civil.

População ficou com medo de ser registrada e escravizada.

Lei do Cativeiro

1874-75 A Revolta do Quebra Quilos

Centralização administrativa.
Novos impostos: Consumo e do “chão” – barraca de feira.
Prisioneiros: Obrigados a servir as forças armadas.
Introdução do sistema métrico decimal francês.
Quebradeira dos pesos e medidas nas feiras
Destruição dos arquivos públicos civis e criminais.
Vila de Fagundes (comarca de Ingá), Campina Grande,

Alagoa Grande, Guarabira, Areia, Alagoa Nova.
PE,AL e RN.



João Pessoa (1928-1930)

 NEGO – Não se alinhou a SP (rompeu o pacto oligárquico).
 Isolou o grupo de José Pereira – Suassuna e indica parentes.

Rompimento Revolta de Princesa

Eleição 31/01/1930
Presidente, vice e 
senado

A Revolta de Princesa

Zé Pereira João Pessoa

Controle político 
do estado

João Dantas

A Revolução 
de 30

Interventor: José Américo de 
Almeida



1. (IBFC – PM-PB - Soldado/ 2018) “Esse estudo traz em sua 
essência a discussão sobre os fatos que ocorreram na Paraíba, 
durante o período da ‘Primeira República’. Fatos estes que vieram 
a desencadear um conflito armado, dentro deste estado, entre 
dois tipos de poder: o ‘poder privado’ [representado, no conflito 
específico, pelo ‘coronel’ José Pereira Lima] e o ‘poder instituído’ 
[representado por João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque]. O 
primeiro, caracterizado pelo coronel, figura que constituía a base 
do sistema político da época; e, o segundo, concentrado nas 
mãos do chefe político estadual. 

Fonte: JANUÁRIO, 2009. (Adaptado). 

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do conflito 
aludido no texto acima. 

A) Guerra de Canudos 

B) Revolução Praieira 

C) A Revolta de Princesa 

D) A Revolta do Quebra-Quilos 



2. (IBFC – PM-PB - Soldado/ 2018) 

Como explica a professora Alômia Abrantes em seu texto ‘Paraíba 
Masculina’: honra e virilidade na Revolução de 1930”, o baião 
Paraíba, composto por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 
homenageia o estado ao fazer referência indireta a um conflito 
interno entre “coronéis” e o poder público estadual cujas 
consequências impactaram na política nacional em 1930. Os 
versos que fazem alusão ao conflito são: “Paraíba masculina, 
Muié macho sim sinhô”; “Eita pau pereira, que em Princesa já 
roncou”; “Eita Paraíba, Muié macho sim sinhô.” 

A respeito do conflito aludido no baião Paraíba, assinale a
alternativa que indica corretamente o nome dele e sua
consequência para a política nacional da época.

A) Guerra dos Mascates. Expandiu o “coronelismo” para o
território brasileiro

B) Revolução de 1930. Getúlio Vargas foi eleito o presidente do
Brasil

C) A Revolta do Ronco da Abelha. Dividiu as fronteiras das
províncias de Pernambuco e Paraíba

D) A Revolta da Princesa. Assassinato de João Pessoa, candidato
a vice-presidente de Getúlio Vargas



3. (IBFC – PM-PB - Soldado/ 2018) Leia o texto a seguir sobre
algumas revoltas populares que ocorreram na Paraíba no século XIX.

A _______ ocorreu em 1874, fcou assim conhecida pela modificação
que provocou no sistema de pesos e medidas, fato este que
desencadeou uma grande revolução na Paraíba.

A _______ ocorreu em cinco províncias do Nordeste. Os revoltosos
eram contrários aos decretos imperiais que obrigava a população a
fornecer dados pessoais, tais como: número de nascimentos e óbitos
na família; filiação; estado civil; cor da pele.

Na _______ os revoltosos eram os liberais adversativos dos
conservadores (grandes latifundiários e comerciantes portugueses). A
revolta se iniciou em Recife, os liberais exigiam: a divisão dos
latifúndios; a liberdade de imprensa; o fim da oligarquia política.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as
lacunas do texto.

A) Revolta do Quebra-Quilos; Revolta do Ronco da Abelha;
Revolução Praieira

B) Revolta do Ronco da Abelha; Guerra dos Mascates; Revolução
Praieira

C) Guerra dos Mascates; Revolta do Ronco da Abelha; Revolução
de Princesa

D) Revolução de Princesa; Revolta do Quebra-Quilos; Intentona
Comunista de 1935



Indique se a proposição e verdadeira ou falsa.

I. Durante o período do Brasil Colônia, os povos indígenas que 
ocupavam o território da atual Paraíba se dividiam em 3 grupos: 
Os Tupis-Guaranis que habitavam o litoral e eram divididos em 
Potiguaras, ao norte do estado e os Tabajaras, ao sul. E havia um 
terceiro grupo, que era tido como Cariri. 

II. De acordo com dados da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), 
existem atualmente quatro Terras Indígenas (TI) na Paraíba, 
sendo três da etnia Potiguara e uma da etnia Tabajara. Apesar 
das terras serem tradicionalmente ocupadas por esses povos, 
apenas duas TI foram regularizadas. 

@professorsergiohenrique
História e Atualidades com 

Sergio Henrique



OBRIGADO
Prof. Sergio Henrique

Noções de Sociologia

Prof. Raphael Reis



Explora muito a compreensão e a interpretação textual

Interpretação de imagens e dados nos textos motivadores

Gosta de temas e problemáticas sociais

Características da FGV

“Origem”: Grandes Navegações

1980: as fronteiras físicas (territoriais) são superadas

Revolução nas Telecomunicações

Integração do fluxo de capitais, mas também humano, cultural

Blocos econômicos

Conflitos de valores: Ocidente X Oriente (especificamente valores 
religiosos)

Antiglobalização: atentados de 2001 e crise econômica de 2008

Políticas Anti-imigratórias -> Brexit

Globalização



O processo de globalização, em curso desde o final da década de 1980, incluiu a difusão dos
fluxos econômicos em escala planetária, em decorrência da mundialização do capitalismo.

Nesse sentido, a economia globalizada

A) contribuiu para amenizar os choques culturais, diminuindo as distorções socioeconômicas entre
as regiões.
B) acirrou os conflitos religiosos, intensificando a associação entre interesses geopolíticos e
sistemas de crença.
C) propiciou parcerias entre agentes econômicos diversificados, dando mais transparência aos
negócios internacionais.
D) diminuiu a massificação cultural, dando visibilidade aos movimentos de resistência à rede
mundial de computadores.
E) reequilibrou os processos econômicos, integrando de modo equânime os diferentes blocos
comerciais.

(Banca FGV. Prefeitura de São Paulo. 2016).

Gabarito: B

O processo de globalização, em curso desde o final da década de 1980, incluiu a difusão dos 
fluxos econômicos em escala planetária, em decorrência da mundialização do capitalismo.

Nesse sentido, a economia globalizada

A) contribuiu para amenizar os choques culturais, diminuindo as distorções socioeconômicas entre 
as regiões.
B) acirrou os conflitos religiosos, intensificando a associação entre interesses geopolíticos e 
sistemas de crença.
C) propiciou parcerias entre agentes econômicos diversificados, dando mais transparência aos 
negócios internacionais.
D) diminuiu a massificação cultural, dando visibilidade aos movimentos de resistência à rede 
mundial de computadores.
E) reequilibrou os processos econômicos, integrando de modo equânime os diferentes blocos 
comerciais.

(Banca FGV. Prefeitura de São Paulo. 2016).

Gabarito: B



Cultura de Massa

• A Era do Consumo

• Modelo fordista-taylorista

• Indústria Cultural

• Meios de Comunicação de massa: rádio, TV, cinema, redes sociais

• Propaganda -> consumo

(Banca FGV. Prefeitura de São Paulo. 2016).



A partir da charge que ilustra o fenômeno da cultura de massa, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.

( ) Cultura de massa é o conjunto das práticas e dos valores compartilhados por vastos segmentos das sociedades
ocidentais modernas e cujos conteúdos são transmitidos principalmente pelos meios de comunicação de massa.
( ) A cultura de massa é própria da era industrial e foi possibilitada pelas técnicas de reprodutibilidade de imagens e
sons aplicadas ao tempo livre e à informação.
( ) A cultura de massa está relacionada à sociedade de consumo e à existência de uma indústria que produz cultura
enquanto mercadoria, em grande escala, fabricando-a segundo exigências econômicas.

As afirmativas são, respectivamente,
Alternativas
A) V, F e F.
B) V, V e F.
C) V, F e V.
D) F, V e V.
E) V, V e V.

Gabarito: E

Teoria

• 3 Clássicos da Sociologia: Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber

• Karl Marx: contradições de classe, o capitalismo como sistema excludente, modos de produção

• Émile Durkheim: fatos sociais, a importância das instituições, anomia social

• Max Weber: ação social, reciprocidade, reconhecimento social, o Estado é o único com monopólio da violência



(Banca IBFC. Educação. 2013).

Em relação ao objeto e métodos empregados pela sociologia clássica leia as afirmativas abaixo: 

I. Karl Marx tem como objeto da sociologia as classes sociais e utiliza o método dialético. 

II. Emile Durkheim tem como objeto da sociologia os fatos sociais e utiliza o método da explicação.
 
III. Max Weber utiliza como objeto da sociologia a ação social e como método a compreensão social

Estão corretas as afirmativas:

  a) As afirmativas I, II e III
  b) Somente a afirmativa II.
  c) Somente as afirmativas I e II.
  d) Somente a afirmativa I

Gabarito: A

Racismo

• Escravidão

• Não inclusão do negro na sociedade

• Políticas afirmativas

• Vulnerabilidade social da população negra

• Violência institucional

• Morte de George Floyd



(Prof. Rapha. Inédita 2021).

Em maio de 2020, a morte de George Floyd gerou diversas manifestações mundo afora contra o racismo. Sobre esse
contexto, é INCORRETO afirmar.

A) O movimento social Black Lives Matter organizou protestos nos EUA contra a violência policial institucionalizada
contra pessoas negras.
B) Uma das consequências dos protestos foi a ressignificação de monumentos de personalidades históricas que
escravizaram negros e indígenas.
C) No Brasil, o racismo estrutural pode ser explicado a partir do passado escravocrata e do mito da democracia
racial.
D) Diferente dos EUA, o Brasil não apresenta racismo institucional.
E) Podem ser considerados como avanços de igualdade racial as políticas afirmativas.

Gabarito: D

Mundo do Trabalho

• Uberização

• Pejotização

• Teletrabalho na pandemia



Gabarito: B



Direitos Humanos e Cidadania

• Declaração Universal dos Direitos Humanos

• CF 1988: princípios da dignidade humana e cidadania

• Cidadania como conquista de direitos civis, políticos e sociais

• Polícia Cidadã

Desigualdades Sociais

• Fome no Brasil

• Desigualdades Educacionais

• Desigualdades de gênero

• Acesso à internet



profraphaelreis Prof. Raphael Reis

Prof. do E stratégia Concursos desde 2016

Prof. Raphael Reis

t.me/profra

OBRIGADO
Prof. Raphael Reis



Raciocínio Lógico

Prof. Jhoni Zini

Considere a sentença:

“Rubens tem mais de 18 anos e sabe dirigir”.

A negação lógica dessa sentença é:

a) Rubens não tem mais de 18 anos e não sabe dirigir;

b) Rubens não tem mais de 18 anos ou não sabe dirigir;

c) Rubens tem mais de 18 anos e não sabe dirigir;

d) Rubens não tem mais de 18 anos e sabe dirigir;

e) Rubens tem mais de 18 anos ou sabe dirigir.

FGV - Agente Censitário (IBGE) /2019



Considere a sentença: 

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

A negação lógica dessa sentença é:

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

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

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

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

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

FGV - (MPE RJ)/2019 

Considere a afirmação:

“Todos os baianos gostam de axé e de acarajé”.

A negação lógica dessa frase é:

a) “Nenhum baiano gosta de axé nem de acarajé”.

b) “Nenhum baiano gosta de axé ou de acarajé”.

c) “Alguns baianos gostam de axé, mas não de acarajé”.

d) “Quem não gosta de axé nem de acarajé não é baiano”.

e) “Pelo menos um baiano não gosta de axé ou não gosta de acarajé”.

FGV - Técnico (Pref Salvador) / 2017 



Considere a sentença:

 

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

 

Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é

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

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

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

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

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

FGV - Docente (Angra)/2019

Considere a sentença:

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

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

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

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

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

D. “Arlindo é baixo e atleta.”

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

FGV - (CGM Niterói)/2018 



Considere a sentença a seguir.

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

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

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

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

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

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

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

7. FGV - (ALERO)/2018 

Considere a afirmação:

“Todo baiano é um homem feliz”.

Uma afirmação logicamente equivalente é:

a) Todo homem feliz é baiano;

b) Um homem que não é feliz não é baiano;

c) Quem não é baiano não é feliz;

d) Um homem é baiano ou é feliz;

e) Um homem não é feliz ou não é baiano.

FGV - Assistente Técnico-Administrativo (MPE 
BA)/2017



Considere como verdadeiras as sentenças:

Se Roberto é vascaíno, então Jair é botafoguense.

Se Roberto não é vascaíno, então Sérgio é tricolor.

É correto concluir que:

a) se Sérgio é tricolor, então Roberto não é vascaíno;

b) se Jair não é botafoguense, então Sérgio é tricolor;

c) se Sérgio é tricolor, então Jair não é botafoguense;

d) se Jair não é botafoguense, então Sérgio não é tricolor;

e) se Jair é botafoguense, então Roberto é vascaíno.

FGV - Agente Censitário (IBGE)/2017

Alberto disse: “Se chego tarde em casa, não ligo o computador e, se não ligo o computador,
vou cozinhar. Porém, sempre que ligo o computador, tomo café”.

Certo dia, Alberto chegou em casa e não tomou café.

É correto concluir que Alberto:

a) cozinhou;

b) chegou tarde;

c) não cozinhou;

d) chegou cedo;

e) ligou o computador.

FGV - Técnico Judiciário (TJ SC)/2018



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

A – B tem 7 elementos;

A tem 28 elementos;

A união de A e B tem 38 elementos.

O número de elementos do conjunto B é:

A. 10;

B. 18;

C. 21;

D. 31;

E. 35.

FGV - (MPE RJ)/2019 

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

Não houve votos em branco ou anulados.

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

A. 80;

B. 75;

C. 70;

D. 65;

E. 60.

FGV (IBGE)/Municipal/2017 



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

 

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

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 15.

E. 20.

FGV - (Pref Angra)/2019

Em um grupo de 30 profissionais, todos são engenheiros ou arquitetos. A quantidade daqueles
que são somente arquitetos é o dobro da quantidade dos que são somente engenheiros. Doze
desses profissionais são arquitetos e também engenheiros.

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

A. 6

B. 10

C. 12

D. 18

E. 24

FGV - (Pref Salvador)/2017 



Assinale a opção que indica o número de permutações das letras da palavra SUSSURRO.

A. 1680.

B. 1560.

C. 1440.

D. 1320.

E. 1260.

FGV - (ALERO)/2018

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

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

A. 16.

B. 32.

C. 60.

D. 64.

E. 120.

FGV - (ALERO)/2018 



Em um torneio de handebol, no qual cada time joga uma única vez com cada um dos outros, há
6 times participantes.

O número de jogos desse torneio é

A. 30.

B. 24.

C. 21.

D. 20.

E. 15.

FGV - (Pref Angra)/2019

Manoel possui tintas de 5 cores diferentes e deve pintar a bandeira abaixo de forma que:

• cada região será pintada com uma única cor.

• duas regiões vizinhas não podem ter a mesma cor.

O número de maneiras diferentes que Manoel pode pintar essa bandeira é
A. 120.
B. 180.
C. 240.
D. 360.
E. 720.

FGV - CONSULTOR LEGISLATIVO (ALERO)/2018 



Em uma reunião há 9 pessoas, das quais 6 se conhecem mutuamente e as outras 3 não
conhecem nenhuma das outras pessoas presentes à reunião. As pessoas que se conhecem, se
cumprimentam com um abraço e, as pessoas que não se conhecem, se cumprimentam com
um aperto de mão.

Todas as pessoas presentes à reunião se cumprimentaram mutuamente.

Assinale a opção que indica o número de apertos de mãos que foram dados.
A. 21.
B. 20.
C. 18.
D. 15.
E. 12.

FGV - TÉCNICO (MPE AL)/2018 

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

 

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

A. 180%.

B. 90%.

C. 81%.

D. 72%.

E. 60%.

FGV - (Pref Angra)/2019



OBRIGADO
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Direito Administrativo

Prof. Thallius Moraes



ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

PERSONALIDADE 
JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE 

CIVIL
REGIME DE 

PESSOAL

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA

DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA



DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
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ADMINISTRAÇÃO
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OBRIGADO
Prof. Thallius Moraes



Direito Constitucional
Profª. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth

EDITAL

DIREITO CONSTITUCIONAL
• Normas constitucionais: aplicabilidade, eficácia e hierarquia.
• Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais;
nacionalidade; cidadania e direitos políticos; garantias constitucionais individuais e dos direitos
coletivos, sociais e políticos;
• Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
• Poder Executivo: forma e sistema de governo; processo de escolha e competências.
• Defesa do Estado e das instituições democráticas: Forças Armadas e segurança pública;
• Ordem social: seguridade social; meio ambiente; família, criança, adolescente, jovem e idoso;
e índio.



CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS
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De acordo com o Art. 5º, inciso XLII, da Constituição da República, “a prática do racismo constitui
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.”
Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a interpretação do
referido preceito resulta na obtenção de uma norma de eficácia

A) limitada e de princípio programático.
B) diferida e aplicabilidade imediata.
C) contida e aplicabilidade direta.
D) plena e aplicabilidade imediata.
E) limitada e de princípio institutivo.

(FGV/2018)

Direito Constitucional
Prof. Adriane Fauth

Renomado professor afirmou que a fruição de certos direitos previstos na Constituição da
República pressupõe a sua integração pela legislação infraconstitucional, que irá detalhar as
prestações a serem oferecidas, os beneficiários e as respectivas fontes de custeio.
Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a explicação do
referido professor indica que os referidos direitos estão previstos em normas de eficácia

A) limitada e de princípio programático.
B) limitada e de princípio institutivo.
C) contida e aplicabilidade mediata.
D) plena e aplicabilidade imediata.
E) contida e aplicabilidade direta.
.

(FGV/2018)

Direito Constitucional
Prof. Adriane Fauth



De acordo com o art. 5º, LVIII, da Constituição da República de 1988, “o civilmente identificado não
será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.”
Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, do referido preceito constitucional se
extrai uma norma:

A) de eficácia limitada de princípio institutivo;
B) de eficácia protetiva;
C) de eficácia contida;
D) de eficácia plena;
E) programática.

.

(FGV/2018)

Direito Constitucional
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Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas
com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a
ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo
a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos
oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que
for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37,
inciso XVI, com prevalência da atividade militar.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019)

.

MILITARES DOS ESTADOS
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REGRAS APLICÁVEIS
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REGRAS APLICÁVEIS

De acordo com o Art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que disserta
sobre as Forças Armadas, é correto afirmar que:

A) ao militar é permitida a sindicalização e proibido o direito de fazer greve.
B) o militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partidos políticos
C) o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de seu comandante superior apenas
D) o oficial condenado na justiça comum ou militar á pena privativa de liberdade superior a dois
anos, por sentença transitada em julgado, será automaticamente excluído da Força.
E) não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

(MARINHA/2020)
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PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO



Segundo Marcelo Novelino, em página 738, de seu livro Curso de Direito Constitucional,
16ª edição, 2021, ed. JusPodivm: “No sistema presidencialista, como adotado pela
Constituição brasileira de 1988, o Chefe do Poder Executivo exerce atos de chefia do
Estado, do governo e da administração”. Em relação ao Poder executivo e ao texto
Constitucional, marque a única alternativa CORRETA.

A) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros
de Estado; será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido
político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e os nulos.

B) O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do
Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a
Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união,
a integridade e a independência do Brasil.

(NUCEPE /2021 – PM PI)

Direito Constitucional
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C) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos
respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o
Presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal
Federal.

D) Compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto e comutar penas,
com audiência, sempre dos órgãos instituídos em lei, bem como exercer o comando
supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são
privativos.

E) Em relação aos crimes de responsabilidade do Presidente da República, caso seja
admitida a acusação contra o Presidente da República, por um terço da Câmara dos
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas
infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade,
mas, na vigência de seu mandato, não podendo ser responsabilizado por atos estranhos
ao exercício de suas funções.

(NUCEPE /2021 – PM PI)
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A assessoria do Presidente da República elaborou uma minuta de decreto regulamentando a Lei
federal nº XX/2021, cujo objeto estava estritamente relacionado à temática econômica e que deveria
ser editado pelo Chefe do Poder Executivo.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Ministro de Estado da Economia

A) não pode receber delegação para editar o referido decreto, mas deve referendá-lo.
B) pode receber delegação para editar o referido decreto e, caso não a receba, deve referendá-lo.
C) pode receber delegação para editar o referido decreto e, caso não a receba, pode expedir
instruções.
D) pode receber delegação para editar o referido decreto e, caso não a receba, deve figurar como
coautor.
E) não pode receber delegação para editar o referido decreto nem referendá-lo, mas pode expedir
instruções.

(FVG /2021 – PM RJ)
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PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL
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•Seletividade e distributividade 
•na prestação dos benefícios e serviçosS
• Irredutibilidade
•do valor dos benefíciosI
•Caráter democrático e descentralizado da Administração
•gestão quadripartitec
•Universalidade
•de cobertura e do atendimentoU
•Diversidade
•da base de financiamento **** EC 103/2019D
•Equidade
•na forma de participação no custeioE
•Uniformidade e a equivalência
•de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais U

A Lei nº XX/2021 do Estado Beta, com o objetivo de promover a desburocratização da Administração
Pública, afastou a necessidade de os órgãos estaduais exigirem a apresentação de estudos prévios de
impactos ambientais, nas atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental.

Nesses casos, a não realização do estudo estava condicionada à demonstração dos prejuízos causados à
livre iniciativa com a demora no início do empreendimento e à possibilidade de o estudo vir a ser realizado
em momento posterior.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Lei nº XX/2021 é

(FVG/2021 – PM RJ)
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A) constitucional, pois a preservação do meio ambiente deve ser objeto de concordância prática com a livre
iniciativa, não tendo preeminência in abstracto.

B) inconstitucional, pois a realização de estudos de impacto ambiental, sem a correlata demonstração de
um dano, é incompatível com a livre iniciativa.

C) inconstitucional, pois o estudo prévio de impacto ambiental deve ser exigido, nos termos da lei, nas
atividades que podem causar significativa degradação ambiental.

D) inconstitucional, pois a realização, ou não, de estudos de impacto ambiental deve decorrer de
determinação legal, não se sujeitando ao livre juízo valorativo da Administração.

E) constitucional, pois a Constituição da República dispõe sobre a realização do estudo de impacto
ambiental, a priori ou a posteriori, conforme os aspectos circunstanciais do caso.

(FVG/2021 – PM RJ)
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Acerca da Ordem Social, assinale a alternativa correta.
A) As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que
não poderão ser instaladas.
B) Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
C) Os pais têm o dever legal de assistir, criar e educar os filhos menores, enquanto que os filhos maiores
têm obrigação moral de ajudar e amparar os seus pais na velhice, carência ou enfermidade.
D) Aqueles que praticam condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente estão sujeitos a
sanções penais e administrativas, razão pela qual se eximem da obrigação de reparar os danos decorrentes
de tais condutas.
E) Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de
seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do Processo.

(NUCEPE/2014 – CBM-PI)
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski



DUDH 

Após a II Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, e uma de suas primeiras
atividades foi aprovar uma Declaração de Direitos Humanos que vinculasse o conceito e a ideia desses
direitos a valores fundamentais afirmados na modernidade.
Isso fica expresso no próprio preâmbulo da Declaração de 1948 ao afirmar que:
a)os direitos humanitários limitam os efeitos de conflitos armados para proteger pessoas que não
participam ou que deixaram de participar das hostilidades da guerra;
b)o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;
c)os direitos humanos devem ser reconhecidos e expressos pelo lema "o amor por princípio, a ordem
por base e o progresso por fim";
d)os estados nacionais somente poderão viver em paz e apreço mútuo de seus cidadãos na medida
em que respeitem os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade;
e)a soberania é o valor maior a ser protegido nas relações internacionais, pois é ela que permite a
verdadeira autodeterminação de povos livres.

FGV/DPE RJ/2019 





Sobre o “Caso Favela Nova Brasília”, é correto afirmar que:
a)os representantes reclamaram que, se a investigação dos fatos tivesse sido registrada como “auto de
resistência”, teria sido diligente e efetiva;
b)para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o dever de investigar é uma obrigação de
resultado que corresponde ao direito das vítimas à justiça e à punição dos perpetradores;
c)para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o cumprimento da obrigação de empreender uma
investigação séria, imparcial e efetiva do ocorrido, no âmbito das garantias do devido processo, implica
também um exame do prazo da referida investigação e independe da participação dos familiares da
vítima durante essa primeira fase;
d)a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ressaltou que as investigações policiais foram
realizadas pelas mesmas delegacias da Polícia Civil que haviam realizado as operações, o que gerou a
falta de independência das autoridades encarregadas pelas investigações, violando os artigos 7.1 e
25.1, em relação ao artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos;

FGV/DPE RJ/2019 

e)a Corte Interamericana de Direitos Humanos considera essencial, em uma investigação penal sobre
morte decorrente de intervenção policial, a garantia de que o órgão investigador seja independente dos
funcionários envolvidos no incidente. Essa independência implica a ausência de relação institucional ou
hierárquica, bem como sua independência na prática.

FGV/DPE RJ/2019 



A República Federativa do Brasil celebrou
tratado internacional sobre Direitos Humanos. A
respeito da incorporação desse tratado à ordem
jurídica interna, é correto afirmar, considerando a
sistemática estabelecida na Constituição da
República, que ele equivalerá
a)sempre à lei ordinária.
b)sempre à lei complementar.
c)sempre à emenda constitucional.
d)a emenda constitucional, se cada Casa do
Congresso aprová-lo, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos membros.
e)a emenda constitucional, se cada Casa do
Congresso aprová-lo, em dois turnos, por dois
terços dos votos dos membros.

FGV/Prefeitura de Salvador/2019 



O Estatuto da Igualdade Racial é uma importante ferramenta da política nacional de direitos humanos,
voltado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de
intolerância étnica.
De acordo com o Estatuto, considera-se discriminação racial ou étnico-racial:
a)qualquer forma de privação material que importe restrição de direito e que tenha base em distinção
de natureza racial ou étnica;
b)a criação de obstáculos para o exercício de direitos na esfera pública que implique a restrição de
tradições, costumes e práticas ligadas à ancestralidade africana;
c)a violação de direitos humanos de grupos afrodescendentes e a desconsideração, desprezo ou
desrespeito à cultura de povos ancestrais africanos e às suas diferentes formas de manifestação
religiosa e espiritual;
d)toda opinião ou sentimento desfavorável a pessoas e grupos afrodescendentes que sejam
concebidos sem exame crítico e a priori, sem maior conhecimento, ponderação ou razão e que resulte
em atitude de natureza hostil ou que leve ao julgamento de opiniões, condutas e pessoas com base
em suas características físicas ou crenças estereotípicas

FGV/DPE RJ/2019 

e)toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica que vise anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de
condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social,
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.

FGV/DPE RJ/2019 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. 
PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. 
POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, 
À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE 
TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU 
PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão 
de gênero. 2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, 
como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa 
transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao 
nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito 
fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via 
administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se 
tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação 
direta julgada procedente.

ADI 4275
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(FGV/2021/PCRN)
Haroldo convence Bruna a aplicarem um golpe no casal de noivos Marcos e Fátima, apresentando-se 
como organizadores de casamento. Após receberem do casal vultosa quantia para a organização das 
bodas, Haroldo e Bruna mudaram de cidade e trocaram de telefone. Percebendo que haviam sido 
vítimas de um golpe, Marcos e Fátima registraram os fatos na delegacia, demonstrando interesse em ver 
os autores responsabilizados pelo crime de estelionato. Após o registro da ocorrência, 
Bruna, arrependida, por conta própria, efetuou a devolução ao casal de parte do dinheiro que havia 
recebido. Considerando que houve reparação parcial do dano:
Aa conduta de Haroldo e Bruna tornou-se atípica, tratando-se de mero ilícito civil;
B) Haroldo responderá por estelionato consumado, enquanto Bruna terá sua tipicidade afastada pela 
reparação parcial do dano;
C) Haroldo e Bruna responderão por estelionato, devendo Bruna ter sua pena diminuída pelo 
arrependimento posterior;
D) Haroldo responderá por estelionato tentado, enquanto Bruna terá sua tipicidade afastada pela 
reparação parcial do dano;
E) Haroldo e Bruna responderão por estelionato, sem a causa de diminuição da pena pelo 
arrependimento posterior.



(FGV/2021/PCRN)
Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma de fogo em sua
direção, que atinge seu braço e o faz cair no chão. Enquanto caminha na direção de
Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade
do local, deixando Patrício apenas com o ferimento no braço.
Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de:
A) tentativa de homicídio;
B) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pela desistência voluntária;
C) lesão corporal, pois houve desistência voluntária;
D) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pelo arrependimento eficaz;
E) lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz.

(FGV/2021/PCRN)
No dia 01/03/2014, Vitor, 60 anos, desferiu um golpe de faca no peito de sua namorada Clara, 65 anos, 
que foi a causa eficiente de sua morte, pois descobrira que a vítima mantinha uma 
relação extraconjugal com o vizinho. Foi instaurado inquérito policial para apurar o evento, entrando 
em vigor, no curso das investigações, a Leinº13.104/2015, passando a prever a qualificadora 
do feminicídio. As investigações somente foram concluídas em 25/01/2021. Considerando apenas as 
informações expostas, a autoridade policial deverá indiciar Vitor pela prática do crime de homicídio:
A) com causa de aumento de pena, sem a qualificadora pela condição de mulher da vítima;
B) sem qualquer causa de aumento de pena e sem a qualificadora pela condição de mulher da vítima;
C) com a qualificadora pela condição de mulher da vítima, bem como causa de aumento de pena;
D) com a qualificadora pela condição de mulher da vítima, sem qualquer causa de aumento de pena;
E) com a qualificadora pela condição de mulher da vítima, além de causa de diminuição de pena pelo 
relevante valor moral



(FGV/2021/PCRN)
Saulo se desentendeu, na fila do caixa de um supermercado, com outra consumidora,
Viviane, que estava no 8º mês de gestação, e lhe desferiu um fortíssimo soco no rosto. Em
razão do golpe, Viviane perdeu o equilíbrio e caiu com a barriga no chão. Ao ser levada ao
hospital, foi constatado que Viviane apresentava lesão leve na face, mas que havia perdido
o bebê em decorrência da queda.
Considerando o estado gravídico evidente de Viviane, a conduta praticada por Saulo
configura o crime de:
A) lesão corporal seguida de morte;
B) lesão corporal qualificada pelo aborto;
C) aborto na modalidade dolo eventual, apenas;
D) aborto culposo, ficando a lesão corporal absorvida;
E) lesão corporal leve em concurso formal com aborto na forma culposa.

(FGV / 2018 / MPE-RJ) 
Caio compareceu à residência de Maria e apresentou-se como técnico de 
informática, destacando ter conhecimento que o laptop do imóvel estava 
com defeito. Confirmando que o laptop não funcionava, Maria buscou o 
aparelho em seu quarto e o entregou para Caio levar para sua suposta 
oficina para o conserto, recebendo de Caio uma folha de papel em que 
confirmava que estava levando o material. Caio foi embora do imóvel, levou 
o bem para sua casa e não o devolveu para Maria. Durante as investigações 
foi descoberto que Caio, na realidade, nunca foi técnico de informática, mas 
tomou conhecimento por terceiros sobre o defeito do computador de Maria 
e acreditou que poderia enganar a vítima como forma de ficar com aquele 
bem. (...)



(FGV / 2018 / MPE-RJ)
(...)
Diante disso, decidiu simular ser técnico de informática para receber o
bem da lesada.
Considerando apenas as informações narradas, no momento do
oferecimento da denúncia, o Promotor de Justiça deverá imputar a Caio a
prática do crime de:
A) furto simples;
B) furto qualificado pelo emprego de fraude;
C) apropriação indébita simples;
D) apropriação indébita majorada em razão do emprego;
E) estelionato.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FGV / 2016 / MPE-RJ)
Mauro e Fernando, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, 
abordaram o casal Paulo e Lucia, que conversavam na porta de um caixa 
eletrônico. Após anunciarem o assalto, subtraíram os relógios de cada uma 
das vítimas, bem como a bolsa de Lucia e a mochila de Paulo. 
Empreenderam os agentes fuga de imediato, vindo a ser presos 30 minutos 
após os fatos, tendo em vista que os policiais saíram à procura dos agentes 
a partir da descrição de suas características pelas vítimas. Diante desse 
quadro fático, o Ministério Público, atento à jurisprudência atualmente 
prevalente nos Tribunais Superiores, deverá denunciar Mauro e Fernando 
pela prática de: (...)



(FGV / 2016 / MPE-RJ)
(...)
a) um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, consumado;
b) dois crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes, consumados;
c) dois crimes de roubo duplamente majorados pelo concurso de agentes e
pelo emprego de arma de fogo, tentados;
d) dois crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes, tentados;
e) dois crimes de roubo duplamente majorados pelo concurso de agentes e
pelo emprego de arma de fogo, consumados.

(FGV / 2021 / PCRN) 
A autoridade policial recebeu denúncia anônima sobre a existência de um grupo que 
se destinava a praticar roubos a agências bancárias. Diante da notícia recebida, com 
base no entendimento dos Tribunais Superiores, a autoridade policial:
A) terá discricionariedade para instauração ou não do inquérito policial;
B) não poderá adotar qualquer medida, por tratar-se de denúncia anônima;
C) deverá realizar diligências preliminares para averiguação, antes de instaurar o 
inquérito policial;
D) deverá instaurar imediatamente inquérito policial para apurar o fato;
E) poderá dispensar o inquérito policial e encaminhar as informações recebidas ao 
órgão ministerial para o oferecimento imediato de denúncia.



(FGV / 2021 / PCRN)
O inquérito policial é procedimento administrativo que possui características próprias
destacadas pela doutrina e pela jurisprudência.
Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.
I. Pode ser instaurado de ofício ou a requerimento, tanto nos crimes de ação pública quanto
nos de ação privada, mas o oferecimento da ação penal dependerá da vontade da vítima nesse
último caso.
II. Contra a decisão que indefere o seu requerimento de abertura, cabe recurso ao Poder
Judiciário.
III. Pode ser requerida sua abertura, ainda que não seja possível identificar o autor do fato
naquele momento.
Está correto somente o que se afirma em:
A) II;
B) III;
C) I e II;
D) I e III;
E) II e III.

(FGV / 2021 / DPE-RJ) 
O inquérito policial é dispensável, razão pela qual pode ser 
exercido o direito de ação sem que tenha havido anterior 
instauração do inquérito.



(FGV / 2019 / TJCE)
Lauro figura como indiciado em inquérito policial em que se investiga a prática
do crime de concussão. Intimado a comparecer na Delegacia para prestar
declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas
pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado.
Com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro deverá esclarecer
que:
A) a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade
policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra sua
vontade;
B) a defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informação
constantes do inquérito, ainda que já documentadas, em razão do caráter
sigiloso do procedimento;(...)

(FGV / 2019 / TJCE) 
(...)
C) o indiciado e o eventual ofendido, diante do caráter inquisitivo do 
inquérito policial, não poderão requerer a realização de diligências 
durante a fase de investigações;
D) o procedimento investigatório, caso venha a ser arquivado com base 
na falta de justa causa, não poderá vir a ser desarquivado, ainda que 
surjam novas provas;
E) a autoridade policial, em sendo de interesse das investigações, poderá 
determinar a incomunicabilidade do indiciado pelo prazo de 10 (dez) dias.



(FGV / 2016 / MPE-RJ)
Foi instaurado inquérito policial, no Rio de Janeiro, para apurar as condições da 
morte de Maria, que foi encontrada já falecida em seu apartamento, onde residia 
sozinha, vítima de morte violenta. As investigações se estenderam por cerca de três 
anos, sem que fosse identificada a autoria delitiva, apesar de ouvidos os familiares, o 
namorado e os vizinhos da vítima. Em razão disso, o inquérito policial foi arquivado, 
nos termos da lei, por ausência de justa causa. Seis meses após o arquivamento, 
superando a dor da perda da filha, a mãe de Maria resolve comparecer ao seu 
apartamento para pegar as roupas da vítima para doação. Encontra, então, 
escondida no armário uma câmera de filmagem e verifica que havia sido gravada 
uma briga entre a filha e um amigo do seu namorado dois dias antes do crime, 
ocasião em que este afirmou que sempre a amou e que se Maria não terminasse o 
namoro “sofreria as consequências”. (...)

(FGV / 2016 / MPE-RJ)
(...) Considerando a situação narrada, é correto afirmar que a filmagem:
a) é considerada prova nova ou notícia de prova nova, mas não poderá haver
desarquivamento, já que a decisão de arquivamento fez coisa julgada;
b) não é considerada prova nova ou notícia de prova nova, tendo em vista que já
existia antes do arquivamento, de modo que não cabe desarquivamento com esse
fundamento;
c) é considerada prova nova ou notícia de prova nova, podendo haver
desarquivamento do inquérito pela autoridade competente;
d) considerada ou não prova nova ou notícia de prova nova, poderá gerar o
desarquivamento direto pela autoridade policial para prosseguimento das
investigações;
e) não é considerada prova nova, logo impede o desarquivamento, mas não é óbice
ao oferecimento direto de denúncia.



(FGV / 2021 / PCRN) 
Ao sair de sua casa, em 17/05/2020, Miriam foi surpreendida por faixa anônima 
estendida na via pública com diversas ofensas à sua honra. Diante da humilhação 
sofrida, Miriam deixou o país e foi morar no exterior sem se interessar em descobrir 
o responsável pelos fatos. Em 03/01/2021, Miriam recebeu mensagem de Sandra, 
sua antiga vizinha, confessando ser ela a autora das ofensas, bem como esclarecendo 
que informou os fatos ao delegado de polícia, em razão de seu 
arrependimento. Miriam entrou em contato com seu advogado, em 
25/01/2021, para esclarecimentos jurídicos, informando que permanece 
no exterior. O advogado deverá esclarecer naquela data que o crime praticado seria 
de injúria, de ação penal privada, logo:
(...)

(FGV / 2021 / PCRN)
(...)
A) a abertura do inquérito policial poderá ser determinada pela autoridade policial,
diretamente, mas a ação penal depende da iniciativa da vítima;
B) a abertura do inquérito policial não poderá ser determinada pela autoridade
policial nem requerida por Miriam, pois operou-se o prazo prescricional para
representação;
C) a queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, mas, se através de procurador,
exigem-se poderes especiais;
D) a inicial acusatória não poderá ser oferecida por Miriam, pois operou-se o prazo
decadencial;
E) a queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, pessoalmente ou por procurador
sem poderes especiais.



(FGV / 2021 / IMBEL) 
Relativamente à ação penal, assinale a alternativa correta.
A) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério 
Público, nos casos em que caiba a ação penal privada, fornecendo-lhe, por 
escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e 
os elementos de convicção
B) Nos crimes que se processa por ação penal pública condicionada, a 
representação será retratável, depois de oferecida a denúncia, 
exclusivamente por declaração escrita da vítima ou por procurador com 
poderes especiais.
(...)

(FGV / 2021 / IMBEL)
(...)
C) Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais
verificarem a existência de crime de ação privada, determinarão a extração
de cópias e a intimação da vítima para que exerça o direito de queixa.
D) O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.
E) No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão
judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará às
pessoas mencionadas no art. 31, do Código de Processo Penal (ascendente,
descendente, cônjuge ou irmão), tendo preferência dentre eles o ascendente
(art. 36, Código de Processo Penal).



(FGV / 2018 / TJAL) 
Foi instaurado inquérito policial para apurar a suposta prática de crime de 
estelionato, figurando Valéria como vítima e Júlio César como indiciado. Após a 
realização de diversas diligências e a apresentação de relatório conclusivo por 
parte da autoridade policial, o Ministério Público analisou os elementos 
informativos e encaminhou ao Judiciário promoção de arquivamento, 
entendendo pela inexistência de justa causa. Ao tomar conhecimento, Valéria 
fica revoltada com a conduta do órgão ministerial, pois está convicta de que Júlio 
César seria o autor do delito. Diante disso, apresenta queixa, iniciando ação 
penal privada subsidiária da pública. 
Quando iniciada a análise da ação penal privada subsidiária da pública, deverá o 
órgão do Poder Judiciário competente: 
(...)

(FGV / 2018 / TJAL) 
(...) (A) receber a inicial acusatória e, caso o ofendido deixe de promover o 
andamento do processo por 30 dias seguidos, deverá ser reconhecida a 
perempção; 
(B) não receber a inicial acusatória, tendo em vista que não houve omissão do 
Ministério Público a justificar a ação penal privada subsidiária da pública; 
(C) receber a inicial acusatória, passando o ofendido a figurar como parte do 
processo, não podendo o Ministério Público aditar a queixa oferecida; 
(D) receber a inicial acusatória, podendo o Ministério Público oferecer denúncia 
substitutiva da queixa, fornecer elementos de prova e interpor recursos; 
(E) não receber a inicial acusatória, pois não há previsão do instituto da ação penal 
privada subsidiária da pública na Constituição da República de 1988, não sendo a 
previsão do Código de Processo Penal recepcionada. 



(FGV / 2017 / OAB)
Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai até a casa deste
na companhia da amiga Carla e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da
residência nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Quando
descobre os fatos, Pedro procura um advogado, que esclarece a natureza privada da ação
criminal pela prática do crime de dano.
Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em face de Carla pela prática do crime
de dano (Art. 163, caput, do Código Penal), já que nunca mantiveram boa relação e ele
tinha conhecimento de que ela era reincidente, mas, quanto a Lívia, liga para ela e diz que
nada fará, pedindo, apenas, que o fato não se repita.
Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de
opinião, razão pela qual contrata um advogado junto com Carla para consultoria jurídica.
(...)

(FGV / 2017 / OAB) 
(...)
Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que 
ocorreu 
A) renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida 
em relação a Carla. 
B) renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida 
apenas em relação a Carla. 
C) perempção em relação a Lívia, de modo que a queixa- crime deve ser recebida 
apenas em relação a Carla. 
D) perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser 
recebida apenas em relação a Carla. 



(FGV / 2019 / MPE-RJ)
Agentes da área de segurança pública ingressaram na casa de João, sem autorização judicial,
durante a madrugada e contra a sua expressa manifestação de vontade. No local, apreenderam
um tablete com 1 kg (um quilograma) de cocaína.
À luz dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela ordem constitucional e o
entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a
referida apreensão foi:
A) ilícita, pois, apesar da apreensão das substâncias entorpecentes, foi realizada durante a
madrugada;
B) lícita, pelo só fato de terem sido apreendidas substâncias entorpecentes no local;
C) ilícita, pois o ingresso no domicílio, contra a vontade do morador, deve ser realizado de dia e
com mandado judicial;
D) lícita, desde que a entrada forçada tenha sido amparada em fundadas razões, justificadas
em momento posterior;
E) ilícita, pois, apesar da apreensão das substâncias entorpecentes, foi realizada sem mandado
judicial.

(FGV/2021/PCRN)
Policiais militares obtiveram a informação de que uma oficina mecânica agiria como 
desmanche de carros roubados e que, naquela noite, receberia um determinado veículo 
que fora roubado no dia anterior. Com essa informação, os policiais se dirigiram até o 
local de funcionamento da oficina e aguardaram a chegada do referido veículo. Após o 
carro adentrar a oficina, os policiais invadiram o local e prenderam em flagrante os 
donos da oficina pelo crime de receptação qualificada. A situação apresentada trata da 
hipótese de:
A) flagrante preparado, sendo legal;
B) flagrante forjado, sendo ilegal;
C) flagrante esperado, sendo legal;
D) flagrante preparado, sendo ilegal;
E) flagrante esperado, sendo ilegal.



(FGV/2021/PCRN)
No curso de investigação policial, após a colheita dos elementos de informação, foi apurado
que Robson praticou o crime de homicídio contra Marcelo e que o agente planejava fugir do
país para evitar responder pelo crime.
Considerando o fato narrado, Robson poderá ser preso:
A) em flagrante exclusivamente pela autoridade policial;
Bem flagrante pela autoridade policial ou por qualquer do povo;
C) preventivamente, por ordem da autoridade judiciária competente, que, contudo, não
poderá decidir de ofício;
D) temporariamente, de ofício ou após requerimento do Ministério Público ou
representação da autoridade policial;
E) preventivamente, por ordem da autoridade policial responsável pelo inquérito ou por
decisão judicial, de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

(FGV/2021/PCRN)
Aberto inquérito para apurar a prática do crime de roubo majorado pela restrição da 
liberdade da vítima, na forma do Art. 157, §2º, V, do Código Penal, praticado em 
05/01/2021, a autoridade policial, presentes fundados indícios de autoria, entendeu ser 
imprescindível às investigações a decretação da prisão temporária do indiciado Henrique, 
ainda que esse possua residência fixa. Diante da situação apresentada, a prisão temporária 
do agente:
A) poderá ser decretada pelo juiz, ainda que de ofício, pelo prazo inicial máximo de cinco 
dias;
B) poderá ser decretada pelo juiz, mediante representação, pelo prazo inicial de trinta dias;
C) não poderá ser decretada, por não se tratar de crime hediondo ou previsto no rol da 
legislação aplicável;
D) não poderá ser decretada pelo juiz, pois o acusado possui residência fixa;
E) poderá ser decretada pelo juiz, por representação do delegado, dispensada a 
manifestação do Ministério Público.
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Conhecimentos de Administração

(FGV - CCS IBGE/2019) A Administração Científica constituiu uma escola pioneira do pensamento administrativo, 
cujo principal expoente é Frederick Taylor. Um dos principais focos de atenção de Taylor foi a organização racional 
do trabalho, com vistas à eliminação do desperdício, da ociosidade e à redução dos custos de produção.

Dentre as principais contribuições da Administração Científica, encontra-se:
a)  proposição das funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle;
b)  formulação dos princípios gerais de organização;
c)  introdução dos estudos sobre liderança, associada à supervisão;
d)  introdução das primeiras normas de segurança do trabalho;
e)  introdução da remuneração associada à produtividade do trabalhador frente a padrão de desempenho.



(FGV - Ana Esp IMBEL/Analista de Recursos Humanos/2021) Leia o fragmento a seguir, relativo às escolas de
motivação.
A escola ______________ foi responsável por introduzir a versão ___________ da motivação, segunda a qual o
administrador busca motivar seus funcionários por meio de incentivos, principalmente de ordem material, a
exemplo dos salários, baseando-se no pressuposto do ____________ .
Assinale a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

a) clássica – tradicional – homem social
b) clássica – tradicional – homem econômico
c) das relações humanas – tradicional – homem social
d) das relações humanas – contemporânea – homem social
e) das relações humanas – contemporânea – homem social

(FGV - Ana Esp IMBEL/Analista Administrativo/2021) Após experimento científico realizado por Elton Mayo, 
conhecido como experiência de Hawthorne, ganhou força a teoria que aumentou a importância da integração social 
na produtividade, contrastando drasticamente com os ideais tecnocráticos da época. Essa teoria é conhecida como

a)  Gestão em Rede.
b)  Teoria dos Sistemas.
c)  Teoria Estruturalista.
d)  Abordagem Científica.
e)  Escola das Relações Humanas.



(FGV - EPP Pref Salvador/2019) A Escola Clássica da Administração surgiu da necessidade de melhorar a eficiência e 
eficácia dos processos produtivos desenvolvidos no período posterior à Revolução Industrial.
Relacione as três vertentes da Escola Clássica da Administração, listadas a seguir, às suas respectivas características.

1 - Administração Científica
2 - Gestão Administrativa
3 - Teoria da Burocracia

( ) Divide as operações empresariais em seis áreas interrelacionadas.
( ) Estuda os tempos e os movimentos.
( ) O recrutamento é feito por regras previamente estabelecidas.
Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
a)  1, 2 e 3.
b)  1, 3 e 2.
c)  2, 1 e 3.
d)  2, 3 e 1.
e)  3, 2 e 1.

FGV - Ana Esp IMBEL/Analista Administrativo/2021 - Assinale a opção que indica o tipo de avaliação de desempenho
empregado pelas organizações, que considera a percepção das pessoas de todas as áreas com as quais o funcionário
tem contato no contexto da organização.

a) Método das escalas gráficas.

b) Auto avaliação exponencial.

c) Comissão de avaliação.

d) Pesquisa de campo.

e) Avaliação 360°.



FGV - CCS IBGE/2019 - A avaliação de desempenho é um processo conduzido de diferentes formas, nas diversas 
organizações. Um dos aspectos mais importantes nesse processo é definir quem conduzirá a avaliação de 
desempenho. Por vezes, esse processo é centralizado na área de recursos humanos, que assume total 
responsabilidade por sua realização.

Entre as desvantagens da centralização da avaliação de desempenho na área de recursos humanos, pode-se 
apontar:
a)  não permitir o uso de entrevistas de feedback, limitando a correção do desempenho inadequado;
b)  tendência a focar em resultados extremos, tanto positivos quanto negativos, em detrimento dos desempenhos 

médios;
c)  tendência a trabalhar com medidas tais como médias e medianas, em detrimento do desempenho 

individualizado;
d)  exigir o uso dos métodos de ordenação múltipla e distribuição forçada, resultando em complexidade de 

execução;
e)  exigir o mapeamento prévio das competências e dos gaps  de competências, medindo apenas o desempenho 

passado.

FGV - Ag Pol PC RN/2021 - Em um órgão público, um funcionário assumiu a gerência da área em que trabalhava há
oito anos. A promoção foi muito bem aceita pelos demais membros da equipe, que reconheceram o mérito do novo
gerente. A equipe desempenha tarefas estruturadas e trabalha com metas bem definidas. O novo gerente terá
autonomia para recompensar o bom desempenho dos subordinados, bem como solicitar substituições de
funcionários que não apresentem bons resultados.

Na situação descrita, pela teoria da liderança contingencial de Fiedler, o estilo de liderança mais eficaz será o:
a) persuasivo;
b) transformacional;
c) diretivo;
d) orientado para o relacionamento;
e) orientado para a tarefa.



FGV - TSE DPE RJ/Administração de Empresas/2019 - Em um órgão público, um gerente da área de finanças assumiu 
a gerência de recursos humanos. A área de recursos humanos não vem apresentando resultados satisfatórios, as 
tarefas são pouco estruturadas e não há metas bem definidas. Nesse quadro, a indicação foi justificada pela direção 
do órgão com base no estilo de liderança do gerente, orientado para a tarefa. O gerente enfrenta forte resistência 
por parte da equipe e tem pouca autonomia para recompensar, punir ou substituir os subordinados. 

Na situação descrita, pela teoria da liderança contingencial de Fiedler, é correto afirmar que:

a)  o estilo de liderança orientado para o relacionamento é o mais eficaz; 
b)  o estilo de liderança orientado para a tarefa é o mais eficaz;
c)  o forte poder de posição torna qualquer estilo de liderança igualmente eficaz;
d)  a resistência dos subordinados neutraliza o estilo de liderança orientado para a tarefa;
e)  as tarefas pouco estruturadas neutralizam tanto o estilo de liderança orientado para o relacionamento quanto o 

orientado para a tarefa. 

FGV - Ag Cen IBGE/Operacional/2019 - O gerente de uma equipe de pessoas altamente qualificadas é conhecido por
dar total liberdade aos membros da equipe para decidirem e executarem suas tarefas. Ele afirma que “meu grupo
tem capacidade, motivação e maturidade para realizar o trabalho; meu papel é disponibilizar as informações e os
recursos de que eles necessitam”.

O estilo de liderança desse gerente é:
a) carismático;
b) liberal (laissez-faire);
c) democrático;
d) diretivo;
e) transformacional.



FGV - Ana Esp IMBEL/Analista Administrativo/2021 - Buscando motivar os funcionários de sua empresa, Carolina 
decidiu implementar uma celebração anual para premiar os melhores funcionários de cada área. Ao assistir a uma 
aula em seu MBA, no entanto, mudou de ideia e decidiu oferecer plano de saúde a todos os funcionários da 
empresa. À luz das teorias motivacionais, Carolina, para tomar essa decisão, baseou-se na

a)  Teoria X e Y.

b)  Teoria do Reforço.

c)  Abordagem Punitivista.

d)  Teoria da Pirâmide de Maslow.

e)  Método da Expectância de Vroom.

FGV - Ana Esp IMBEL/Analista de Recursos Humanos/2021 - Alguns teóricos da motivação consideram que as 
pessoas, em suas escolhas e ações, são direcionadas para a satisfação das suas necessidades. Em consequência, 
afirmam ser necessário o desenvolvimento de programas que foquem nas necessidades internas dos trabalhadores 
para motivar os colaboradores das organizações. À luz dos estudos sobre motivação, evidencia-se no texto uma 
alusão à teoria

a)  de finalidade.

b)  de conteúdo.

c)  de processo.

d)  de reforço.

e)  de traços.



FGV - TSE DPE RJ/Administração de Empresas/2019 -Uma gerente de um órgão público recebeu os resultados de
uma pesquisa sobre percepções e expectativas de recompensa no trabalho realizada junto a sua equipe. Os
resultados foram os seguintes: os membros da equipe desejam mais autonomia para a realização do trabalho; os
membros da equipe se consideram capazes e gostariam de assumir mais responsabilidades do que as que têm no
momento; a equipe considera que não está recebendo o feedback adequado sobre o seu desempenho. A gerente
gostaria de realizar mudanças nos cargos e atribuições da equipe que permitissem estimular a motivação dos
membros.
De acordo com as teorias de motivação, a equipe apresenta como necessidade no trabalho e seria uma mudança
adequada nos cargos, respectivamente:

a) necessidade de poder; expansão vertical dos cargos e participação em projetos;
b) necessidade de poder; combinação de tarefas e abertura de canais de comunicação;
c) necessidade de afiliação; rotatividade dos cargos e estabelecimento de relacionamentos com os clientes

internos;
d) necessidade de realização; participação em projetos e formação de unidades naturais de trabalho;
e) necessidade de realização; expansão vertical dos cargos e estabelecimento de relacionamentos com os clientes.

FGV - CCS IBGE/2019 - Em uma entrevista de processo seletivo, o responsável pela seleção perguntou ao candidato o 
que o motiva a trabalhar na organização. O candidato respondeu: “Busco reconhecimento e status, e sei que o cargo 
me dará prestígio e oportunidades de promoção”.

Segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, a motivação do candidato é satisfazer necessidades do tipo:
a)  fisiológicas;
b)  de segurança;
c)  sociais;
d)  de estima;
e)  de autorrealização.



FGV - TCE-AM/Auditoria Governamental/2021 - Os valores expressos no quadro a seguir foram extraídos dos
registros de movimentação de um ente público em um dado mês do último exercício financeiro.

Descrição Valor

Cobrança de dívida ativa R$ 16.300,00

Depósitos em caução R$ 12.650,00

Fianças R$ 7.200,00

Operações de crédito internas R$ 50.000,00

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária R$ 14.900,00

Recursos de convênios não previstos no orçamento R$ 22.450,00

Royalties além do estimado do orçamento R$ 8.350,00

Considerando apenas as informações do quadro acima, as receitas extraorçamentárias do ente somam:
a) R$ 34.750,00;
b) R$ 73.500,00;
c) R$ 84.750,00;
d) R$ 107.200,00;
e) R$ 131.850,00.



FGV - Ana Esp IMBEL/Analista de Orçamento/2021 - A receita pública pode ser classificada como corrente e de
capital. Nesse sentido, assinale a opção que indica somente receitas de capital.

a) Receita tributária e receita de serviços.
b) Alienação de bens e receita patrimonial.
c) Receita industrial e receita de contribuições.
d) Receita agropecuária e outras receitas operacionais.
e) Amortização de empréstimos e operações de crédito.

FGV - TCE-PI/Engenharia/2021 - Em decorrência da necessidade de controles que atendam a finalidades diversas, a 
despesa pública se sujeita a uma série de classificações. Em algumas dessas classificações, o detalhamento é dado 
em norma própria, e, em outras, fica a cargo de cada ente.

As classificações da despesa pública em que o ente tem liberdade de definir o detalhamento da despesa são:
a)  funcional e institucional;
b)  institucional e programática;
c)  institucional e segundo a natureza;
d)  segundo a natureza e funcional;
e)  segundo a natureza e programática.



FGV - EPP Pref Salvador/2019 - A despesa pública é classificada como despesa corrente e despesa de capital. 
 

Assinale a opção que indica despesas correntes. 
a)  Inversões financeiras e investimentos. 
b)  Inversões financeiras e despesas de custeio. 
c)  Investimentos e despesas de custeio. 
d)  Inversões financeiras e transferências correntes. 
e)  Despesas de custeio e transferências correntes. 
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