


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do seu concurso está batendo na porta. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, 

com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 

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

de Véspera, 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! 
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Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos
neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de
Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos
arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o
agente estiver:

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência;

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição
automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de
veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;
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III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50
km/h.

§ 2o Nas hipóteses previstas no § 1o deste artigo, deverá ser instaurado
inquérito policial para a investigação da infração penal.

§ 4º O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando
especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e
consequências do crime. (Incluído pela Lei nº 13.546, de 2017) (Vigência)
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Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de
trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave
dano patrimonial a terceiros;

II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente
da do veículo;

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte
de passageiros ou de carga;
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VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou
características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo
com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a
pedestres.
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Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena
é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à
vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de
transporte de passageiros.Prof. Alexandre Herculano
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PROF.ANTONIO PEQUENO

01- Segundo os dispositivos da Lei nº 13.869/2019, que define os crimes de abuso de autoridade,
acerca dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos, assinale a afirmativa correta.

A) As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.

B) Deve o Juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor máximo para reparação dos
danos causados pelo crime, considerando o caráter punitivo da obrigação de indenizar.

C) A perda do cargo, do mandato ou da função pública decorre automaticamente da condenação
por crime de abuso de autoridade.

D) Em caso de reincidência em crime de abuso de autoridade, é prevista pena de inabilitação para
o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

E) O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade poderá ser condenado à pena restritiva de
direitos cumulada com a privativa de liberdade.
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02- Referente à Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), assinale a alternativa INCORRETA.

A) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

B) Os crimes previstos nessa Lei são de ação penal pública incondicionada.

C) São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou
função pública, pelo período de um a oito anos.

D) A perda do cargo, do mandato ou da função pública, como efeito da condenação, está condicionada à
ocorrência de reincidência em

crime de abuso de autoridade e não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença.

E) Entre as possíveis penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, está a suspensão
do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de um a seis meses, com a perda dos
vencimentos e das vantagens
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03- Acerca dos crimes contra a administração pública, à luz do disposto no Código Penal
(Decreto-Lei nº 2.848/1940 e respectivas alterações) e das leis de abuso de autoridade e de
licitações, assinale a alternativa INCORRETA.

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

B) Caso Teobaldo, ocupante de cargo em comissão em autarquia municipal, revele fato de que
tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, responderá pelo delito de
violação de sigilo funcional, sem lhe ser aplicável a causa de aumento de pena da terça parte,
prevista no Art. 327, §2º, do CP.
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C) Teórcrito, servidor público municipal, foi condenado por abuso de autoridade, nos termos da Lei nº
13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), tendo sido reconhecida sua reincidência em crime da mesma
espécie. Assim, tem-se como efeito automático da sentença a perda do cargo público.

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

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



REVISÃO PCMS

PROF.ANTONIO PEQUENO

04- A LEI Nº 13.869, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019, DISPÕE SOBRE OS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE,
COMETIDOS POR AGENTE PÚBLICO. SOBRE OS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DA NOVA LEGISLAÇÃO, ASSINALE A
ALTERNATIVA CORRETA:

A) A nova lei não se aplica aos membros do Ministério Público e do Judiciário, pois a sua incidência no caso
importaria em violação à autonomia funcional.

B) Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter
sido o ato praticado em legítima defesa ou no exercício regular de direito.

C) Caso seja reconhecida, em sentença penal, a negativa de autoria ou a inexistência do fato imputado como crime
de abuso de autoridade, a responsabilidade administrativa pelo mesmo fato praticado por agente público poderá
ser apurada caso seja obtida nova prova, não considerada na sentença penal absolutória.

D) A aplicação de sanção administrativa pela prática de ato tipificado também na legislação como crime de abuso de
autoridade não depende do trânsito em julgado da condenação criminal correlata; todavia, a sanção administrativa
aplicada será anulada em caso de sentença penal absolutória por insuficiência de provas.
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05- De acordo com a Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade,
haverá crime quando o agente policial

A) cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar depois das 5 h (cinco horas) e antes das
21 h (vinte e uma horas).

B) ingressar, à revelia da vontade do ocupante, em imóvel alheio ou suas dependências.

C) permanecer em imóvel alheio ou suas dependências, sem determinação judicial, para prestar
socorro.

D) ingressar em imóvel alheio ou suas dependências, quando houver fundados indícios de
situação de flagrante delito.

E) adentrar imóvel alheio ou suas dependências, quando houver fundados indícios da
necessidade do ingresso em razão de desastre.
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06- Tendo em vista as disposições gerais da Lei nº 13.869/2019, que define os crimes de abuso de
autoridade, é INCORRETO afirmar:

A) Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade
específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro.

B) O agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse
do poder que lhe tenha sido atribuído, comete crime de abuso de autoridade.

C) Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade
específica de prejudicar outrem.

D) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas pode configurar abuso de
autoridade.

E) Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público por mero capricho ou
satisfação pessoal
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07- Francisco, delegado de polícia, apresentou sua carteira funcional e invocou sua condição de autoridade
policial para ingressar sem passar pela fila e sem pagar ingresso, em boate da Zona Sul da Capital, onde fora
jantar e dançar com sua namorada durante sua noite de folga. Na ocasião, também invocou sua condição
para não efetuar o pagamento da bebida consumida. Na semana seguinte, retornou à boate, agora em
serviço, para averiguar a ocorrência de tráfico de entorpecentes no local. Agora solicitou, para “aliviar” a
fiscalização e não prejudicar a imagem do estabelecimento, jantar e bebida de graça para toda sua equipe.
Considerando o enunciado é correto afirmar que Francisco cometeu:

A) Crime de abuso de autoridade, duas vezes.

B) Crime de corrupção passiva, duas vezes.

C) Crime de corrupção na segunda oportunidade, não praticando ilícito penal na primeira ocasião.

D) Crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de corrupção passiva na segunda oportunidade.

E) Crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de prevaricação na segunda oportunidade
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08- De acordo com a Lei de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019), é crime deixar de

A) comunicar, no prazo de 24 horas, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária
que a decretou.

B) substituir, em prazo razoável, a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade
provisória, quando manifestamente cabível.

C) comunicar, em prazo razoável, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à
pessoa por ela indicada.

D) identificar-se ou identificar-se falsamente ao investigado ou acusado em qualquer fase do inquérito
policial ou da ação penal.

E) comunicar a prisão em flagrante à autoridade policial no prazo legal em qualquer hipótese.
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09- Conforme a Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade,
assinale a alternativa CORRETA. É considerado crime de abuso de autoridade:

A) submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso diurno. (Art. 18)

B) deixar justificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo
legal. (Art. 12)

C) constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua
capacidade de resistência, a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não
autorizado em lei. (Art. 13)

D) decretar medida de privação da liberdade em conformidade com as hipóteses legais. (Art. 9º)

E) manter presos do mesmo sexo na mesma cela ou espaço de confinamento. (Art. 21)
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10- Ivo foi preso em flagrante pela prática de delito de roubo com emprego de arma de fogo. Mesmo após 24 horas
do flagrante, e sem qualquer justificativa, a autoridade policial ainda não havia feito a necessária comunicação da
prisão em flagrante à autoridade judiciária. Nessa hipótese, é correto afirmar que

A) a atitude da autoridade policial configura crime previsto na lei de abuso de autoridade; crime omissivo próprio
que inadmite tentativa, consumando-se com a mera omissão.

B) a atitude da autoridade policial configura crime previsto na lei de abuso de autoridade, mas na modalidade
tentada, pois o prazo para a comunicação da prisão ainda não expirou com as 24 horas.

C) a autoridade policial não praticou crime algum, mas a prisão em flagrante será considerada ilegal e, portanto,
deverá ser imediatamente relaxada.

D) a autoridade policial não praticou crime algum, mas será possível ao defensor de Ivo entrar com pedido de
habeas corpus em virtude da ilegalidade da prisão.

E) a autoridade policial praticou crime de constrangimento ilegal e cárcere privado; além disso, a prisão será
considerada ilegal e poderá anular todo o processo.

REVISÃO PCMS

PROF.ANTONIO PEQUENO

11- Diante do preconizado pela Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), assinale a alternativa
INCORRETA.

A) O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade
física e psicológica, dentre outras medidas, encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso,
inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou
de dissolução de união estável perante o juízo competente.

B) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou
patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único
de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total
tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim
arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os
serviços.
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C) A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes 
em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, 
mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo 
de violência doméstica e familiar em curso. 

D) Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, 
domicílio ou local de convivência com a ofendida, exclusivamente, pela autoridade judicial ou pelo delegado 
de polícia, quando o Município não for sede de comarca.

E) As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo 
Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos 
de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.
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12- Analise o seguinte fragmento de um artigo: “Medidas protetivas às vítimas de violência doméstica – a
vítima poderá pedir as providências necessárias à justiça, a fim de garantir a sua proteção por meio da
autoridade policial, e o delegado de polícia deverá encaminhar, no prazo de 48 horas, o expediente referente
ao pedido. Na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), está elencado um vasto rol de medidas a serem
tomadas pelos agentes responsáveis pela proteção e pelo julgamento dos atos envolvendo a violência
doméstica e familiar, com o intuito de assegurar às vítimas o direito de uma vida sem violência” (Fonte:
/www.direitonet.com.br). Nesse contexto, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, assinale a alternativa INCORRETA sobre os atos que o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor,
em conjunto ou separadamente, em relação às medidas protetivas de urgência, conforme disposto na
referida Lei.

A) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.

B) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância
entre estes e o agressor.
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C) Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

D) Em nenhuma hipótese, poderá estender a proibição aos dependentes menores, ou restringir-lhe ou
suspender-lhe as visitas.

E) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente

REVISÃO PCMS

PROF.ANTONIO PEQUENO

13- Em relação à Lei nº 11.340/2006, assinale a alternativa INCORRETA.

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

B) Deverá a autoridade policial remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz
com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência.

C) Será adotado, preferencialmente, o procedimento de coleta de depoimento registrado em meio
eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito.
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D) Será observada, como diretriz, a realização de sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos
criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada, desde que em recinto
especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da
mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência
sofrida.

E) Serão admitidos como meios de prova, os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e
postos de saúde.
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14- De acordo com a Lei Maria da Penha e o entendimento sobre o tema pelos Tribunais Superiores, analise as
assertivas que seguem e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Maria foi agredida com socos por seu namorado, sem que tenham ocorrido lesões corporais, caracterizando vias
de fato. Nesse caso, deverá representar contra o agressor para a instauração de inquérito policial.

( ) Mesmo que se trate de namoro duradouro, Maria não poderá receber medidas protetivas previstas na Lei nº
11.340/2013 em decorrência das agressões sofridas, ainda que medidas cautelares diversas da prisão constantes no
Art. 319, do CPP, possam ser deferidas em seu favor.

( ) Quando um irmão agride uma irmã, na morada comum, tendo se valido de sua autoridade para subjugar a
vítima, é possível o deferimento de medidas protetivas em favor da agredida.

( ) O delito de estupro contra mulher maior de 18 anos é processado mediante ação penal privada.

( ) O delito de injúria (Art. 140, caput, CP) praticado contra mulher no contexto de violência de gênero é processado
mediante ação pública incondicionada.
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A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V – F – V.

B) V – V – F – F – V.

C) F – F – V – V – F.

D) F – V – F – V – F.

E) F – F – V – F – F.
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15- Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se

A) transação penal.

B) pena de prestação pecuniária.

C) suspensão condicional da pena.

D) suspensão condicional do processo.

E) pagamento isolado de pena de multa
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16- Em busca de proteger os direitos das pessoas do sexo feminino, vítimas de violência física e psicológica
no âmbito afetivo, doméstico e familiar, o legislador editou a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que
trouxe uma série de peculiaridades ao procedimento aplicável aos crimes praticados em tal contexto. Sobre as
previsões da lei acima mencionada, é correto afirmar que:

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

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

C) a retratação ao direito de representação, quando cabível, nos crimes praticados no contexto da Lei nº
11.340/06, terá de ocorrer em audiência especial, na presença do magistrado, ouvido o Ministério Público,
antes do recebimento da denúncia;
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D) a pena privativa de liberdade aplicada no caso de condenação por crime de lesão corporal simples,
praticado no contexto da Lei nº 11.340/06, poderá ser substituída por restritiva de direitos;

E) os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da
pena aplicada, não admitem suspensão condicional da pena.
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17- Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que,
baseada no gênero, lhe cause sofrimento físico e que ocorra

A) dentro da residência da vítima, desde que o agressor seja do sexo masculino.

B) em relação íntima de afeto, somente se o agressor ainda conviver com a vítima.

C) em relação íntima de afeto, independentemente da coabitação dos envolvidos.

D) no âmbito da unidade doméstica, desde que o agressor seja pessoa da família.

E) no âmbito da família, salvo se o agressor não possuir laços naturais com a vítima.
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18- dominantes sobre a matéria regida por essa lei, assinale a opção correta.

a) Em processo de tráfico internacional de drogas, basta a primariedade para a aplicação da redução da pena.

b) Dado o instituto da delação premiada previsto nessa lei, ao acusado que colaborar voluntariamente com a
investigação policial podem ser concedidos os benefícios da redução de pena, do perdão judicial ou da
aplicação de regime penitenciário mais brando.

c) É vedada à autoridade policial a destruição de plantações ilícitas de substâncias entorpecentes antes da
realização de laudo pericial definitivo, por perito oficial, no local do plantio.

d) Para a configuração da transnacionalidade do delito de tráfico ilícito de drogas, não se exige a efetiva
transposição de fronteiras nem efetiva coautoria ou participação de agentes de estados diversos.

e) O crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma
individual e ocasional.
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19-Segundo a lei antidrogas,

a) é isento de pena o agente que, em razão da dependência de droga, era, ao tempo da ação ou omissão
relacionada apenas aos crimes previstos na própria lei, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

b) incide nas penas do crime de associação para o tráfico quem se associa para a prática reiterada de
financiamento ou custeio do tráfico de drogas.

c) é de dois anos o prazo de prescrição do crime de posse de droga para consumo pessoal, não se observando
as causas interruptivas previstas no Código Penal.

d) o concurso de agentes é causa de aumento da pena no crime de tráfico de drogas.

e) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° , da Lei n° 11.343/06, conhecida como
tráfico privilegiado, afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas, de acordo com entendimento sumulado
o Superior Tribunal de Justiça.
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20- Sobre o crime de associação para fins de tráfico de drogas,

a) é necessária a estabilidade do vínculo entre 3 ou mais pessoas.

b) deverá se verificar, necessariamente, a finalidade de praticar uma série indeterminada de
crimes.

c) nas mesmas penas deste crime incorre quem se associa para a prática reiterada do financiamento de tráfico
de drogas.

d) incidirá na hipótese de concurso formal de crimes, a prática da associação em conjunto com a do tráfico de
drogas.

e)deverão os agentes, para sua configuração, praticar as infrações para as quais se associaram.
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21- Quanto aos crimes previstos na Lei de Drogas, é correto afirmar que

a) a pena de multa pode ser aumentada até o limite do triplo se, em virtude da condição econômica do 
acusado, o juiz considerá-la ineficaz, ainda que aplicada no máximo.

b) não se tipifica o delito de associação para o tráfico se ausentes os requisitos de estabilidade e permanência, 
configurando-se apenas a causa de aumento da pena do concurso de pessoas.

c) constitui causa de aumento da pena a promoção do tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de 
ensino e, consoante expressa previsão legal, a circunstância independe de comprovação de se destinar aos 
respectivos estudantes.

d) o condenado por tráfico privilegiado poderá ser promovido de regime prisional após o cumprimento de um 
sexto da pena, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.

e) cabível a aplicação retroativa da figura do tráfico privilegiado, desde que o redutor incida sobre a pena 
prevista na lei anterior, pois vedada a combinação de leis.

.
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22- Constitui crime previsto na lei de drogas

a) fornecer, desde que onerosamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à
fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

b) oferecer droga, desde que em caráter habitual e ainda que sem objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, para juntos consumirem.

c) prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses
excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

d) conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, ainda que sem exposição a dano potencial a
incolumidade de outrem.

e) consentir que outrem se utilize de local de que tem a propriedade para o tráfico ilícito de drogas, desde que
o faça onerosamente.
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23- Nos crimes previstos na Lei Antidrogas (Lei n. 11.343/2006), a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante
Delito dependerá:

A) Da elaboração de auto de exibição e apreensão da substância entorpecente, que se constitui em prova da
materialidade delitiva.

B) Do laudo de constatação de substância entorpecente, requisitado pelo delegado de polícia e elaborado,
em regra, por perito oficial.

C) Do exame toxicológico definitivo, único apto a comprar se a substância apreendida realmente é
entorpecente.

D) De prévia análise visual da substância apreendida, realizada pelo oficial de cartório, que possui fé pública
para a prática do ato.

E) Da formalização de auto de avaliação de substância entorpecente, elaborado por perito oficial ou policial
nomeado pelo delegado de polícia .
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24 - Proprietário de empresa de segurança deixa de comunicar furto de munição de seu
estabelecimento à Polícia Federal. Na hipótese:

A) comete o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma comissivo-
omissiva.

B) não comete o crime de omissão de cautela, uma vez que o bem furtado não é arma de fogo.

C) comete o crime de tráfico culposo de arma de fogo.

D) comete o crime de comércio ilegal culposo de arma de fogo.

E) comete o crime de omissão de cautela.
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25 - No que se refere ao Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003), podemos armar corretamente que:

A) O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime inafiançável, salvo quando a arma estiver registrada em
nome do agente.

B) Possuir arma de fogo de uso permitido com numeração raspada constitui crime cuja pena se equipara ao
comércio ilegal de arma de fogo.

C) O crime de tráfico internacional de armas, por expressa disposição legal, é insuscetível de liberdade provisória
com ou sem fiança.

D) O disparo de arma de fogo em via pública constitui crime inafiançável, mesmo que o autor a esteja portando
regularmente.

E) Comete crime cuja pena se equipara à do delito omissão de cautela o proprietário de empresa de segurança e de
transporte de valores que deixa de registrar ocorrência policial e de comunicar a Polícia Federal furto ou roubo de
arma de fogo sob sua guarda, nas primeiras vinte e quatro horas após o ocorrido.

REVISÃO PCMS

PROF.ANTONIO PEQUENO

26 - Assinale a alternativa correta quanto ao comportamento visto como crime de conduta omissiva presente no
Estatuto do Desarmamento:

A) vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança
ou adolescente

B) disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em
direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime

C) portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado, suprimido ou adulterado

D) deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de
deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade

E) produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo
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Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento),

Lei 11.340/06 (Maria da Penha),

Lei 11.343/06 (Tráfico ilícito e uso indevido de drogas ilícitas),

Lei nº 13.869/09 (Abuso de autoridade),

Lei nº 8.137/90 (Crimes contra a ordem tributária)

Lei nº 8.072/90 (Crimes hediondos).

Código de Transito Brasileiro (art. 302 ao 312-A).

OBRIGADO

Prof. Antonio Pequeno
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1. Consideradas as ideias expostas no texto, depreende-se corretamente:

(A) Devaneio ou sonho, a utopia, sinônimo de irrealismo, pode ter efeitos negativos quando
nos leva a romper com as regras firmadas pela sociedade, em busca de um ideal
dificilmente atingível.

(B) Apesar de as cidades já serem cartografadas desde que foram fundadas, a infraestrutura
dos aglomerados urbanos começou a ser idealizada apenas a partir do período
renascentista, com ganhos para a organização social e o convívio.
(C) As três cidades mencionadas no terceiro parágrafo representam exemplos de utopia
urbana, ainda que existam pontos negativos a respeito de seu planejamento.
(D) Houve um projeto utópico na construção de Brasília, visto que havia já em seu projeto
inicial a intenção de efetuar uma mudança nas relações entre as pessoas que lá fossem
viver.
(E) As cidades da América portuguesa, que se desenvolveram seguindo ritmos naturais, que
não são os das linhas retas, são mais humanizadas e utópicas do que as cidades hispano-
americanas.
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2. Considere as afirmações abaixo:
I. O sentido da frase As cidades hispano-americanas são como tabuleiros de xadrez:

planejadas, com ruas perpendiculares (2o parágrafo) permanecerá o mesmo, caso se
substitua o sinal de dois-pontos por vírgula, seguida de “ainda que”.

II. Infere-se que, por estar atrelado a um projeto de transformação social, o planejamento
urbano de Brasília representa o rompimento do Brasil colonial, “atrasado”, com o Brasil
central e tardio.
III. Existe equivalência de sentido entre as seguintes frases: A palavra utopia é polissêmica //
O termo utopia admite múltiplos significados.
Está correto o que se consta em
(A) I e III.
(B) II e III.
(C) I e II.
(D) III.
(E) II.
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3. Pois o Brasil central tem uma presença mais intensa das retas e
perpendiculares... (2o parágrafo) No contexto, o elemento sublinhado acima pode
ser substituído, sem prejuízo do sentido, por:

(A) Por conseguinte, seguido de vírgula.
(B) Porque
(C) No entanto, seguido de vírgula.
(D) Uma vez que
(E) Apesar de
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4. É difícil planejar uma cidade e resistir à tentação de formular um projeto de
sociedade.
O sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso o verbo sublinhado acima seja
substituído por:

(A) não acatar.
(B) driblar.
(C) controlar.
(D) superar.
(E) não sucumbir.



Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC-MS
5. Sessenta anos de história marcam, assim, a trajetória da utopia no país.
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

(A) foram marcados.
(B) foi marcado.
(C) são marcados.
(D) foi marcada.
(E) é marcada.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC-MS
6. Mantém-se a correção na seguinte redação alternativa para um segmento do
texto:

(A) O autor atribue ao período que data desde o governo Vargas e a Constituição
de 1988, à ascensão e à queda de um projeto utópico.

(B) Opõe-se na obra Raízes do Brasil as cidades da América hispânica e as da
América portuguesa.
(C) Planejadas, as cidades hispano-americanas, que se assemelha a um tabuleiro de
xadrez, possuem ruas perpendiculares.
(D) Espalhada por entre montanhas e vales que seguem ritmos naturais, as linhas
retas não são características das cidades da América portuguesa.
(E) Observa-se que toda utopia, desde o momento em que a palavra foi cunhada,
há quinhentos anos, é acompanhada de um projeto de urbanização.
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7. Considerando-se o contexto, identifica-se relação de causa e consequência,
respectivamente, entre:

(A) o temor do risco em tempos de crise econômica // o aumento dos roteiros
adaptados no cinema norte-americano.

(B) a escassez de roteiros originais no cinema norte-americano // o temor do risco
em tempos de crise econômica.
(C) o aumento dos roteiros adaptados no cinema norte-americano // a garantia de
sucesso nas bilheterias dos cinemas.
(D) o fortalecimento da indústria da adaptação no cinema // a criação da máxima
“nada se cria, tudo se copia”.
(E) a moda das adaptações no Brasil // o fato de os filmes mais conhecidos terem
vindo de obras literárias.
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8. Substituindo-se o segmento sublinhado pelo que está entre parênteses, sem que
nenhuma outra modificação seja feita, a frase que permanecerá correta está em:

(A) Alguns estudiosos (Grande parte dos teóricos) da dramaturgia dizem que tal
frase é perfeitamente aplicável.

(B) No Brasil, as adaptações (a tendência a recorrer a adaptações) também viraram
moda...
(C) ... os filmes mais comentados (a lista de filmes que gerou mais comentários)
vieram de livros e outras formas de expressão artística.
(D) A indústria da adaptação (Os roteiros adaptados) tornou-se tão forte que...
(E) ... existe uma massa de escritores (diversos escritores) com contratos fixos...
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9. A frase em que há uso adequado do sinal indicativo de crase encontra-se em:

(A) A tendência de recorrer à adaptações aparece com maior força na Hollywood
do século 21.

(B) É curioso constatar a rapidez com que o cinema agregou à máxima.
(C) A busca pela segurança leva os estúdios à apostarem em histórias já testadas e
aprovadas.
(D) Tal máxima aplica-se perfeitamente à criação de peças de teatro.
(E) Há uma massa de escritores presos à contratos fixos em alguns estúdios.
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10. O segmento em que se observa uma conclusão a que se chegou a partir das
ideias expostas na oração anterior está em:

(A) ... o cinema, que tem menos de 120 anos de vida... (1o parágrafo)
(B) ... uma vez que [...] os filmes mais comentados vieram de livros e outras formas
de expressão artística. (último parágrafo)
(C) Essa estratégia, apesar de não garantir êxito de bilheteria... (3o parágrafo)
(D) ... dentro do contexto de uma arte de tantos séculos como o teatro... (1o
parágrafo)
(E) O roteiro original, portanto, tornou-se um artigo de luxo no cinema norte-
americano. (2o parágrafo)
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11. ... que faz com que os estúdios apostem em histórias já testadas e aprovadas
por leitores.
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima encontra-
se em:

(A) ... as adaptações também viraram moda...
(B) A razão para que haja uma alta sem precedentes das adaptações...
(C) A indústria da adaptação tornou-se tão forte...
(D) ... que essa tendência aparece com maior força.
(E) ... programas de TV que fizeram sucesso.
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12. Está plenamente adequada a pontuação do seguinte período:

(A) A produção cinematográfica como é sabido, sempre bebeu na fonte da literatura,
mas o cinema declarou-se, independente das outras artes há mais de meio século.

(B) Sabe-se que, a produção cinematográfica sempre considerou a literatura como fonte
de inspiração, mas o cinema declarou-se independente das outras artes, há mais de
meio século.
(C) Há mais de meio século, o cinema declarou-se independente das outras artes,
embora a produção cinematográfica tenha sempre considerado a literatura como fonte
de inspiração.
(D) O cinema declarou-se independente, das outras artes, há mais de meio século;
porém, sabe-se, que a produção cinematográfica sempre bebeu na fonte da literatura.
(E) A literatura, sempre serviu de fonte inspiradora do cinema, mas este, declarou-se
independente das outras artes há mais de meio século − como é sabido.
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13. I, no cinema, alguns críticos e intelectuais que, como o russo Sergei Eisenstein, II
conhecimento teórico sobre a linguagem cinematográfica e, em determinado momento, III
colocar suas teorias em prática.

(Adaptado de: BALLERINI, Franthiesco. Op. cit.) 
Preenchem corretamente as lacunas I, II e III da frase acima, na ordem dada:

(A) Surge − possuíram − decidirão
(B) Surgiram − possuíam − decidiram
(C) Surgirão − possuíam − decida
(D) Havia surgido − possuíssem − decidirão
(E) Surgem − possuam − haveria de decidir
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O que quer dizer civilização do espetáculo? É a civilização de um mundo onde o

primeiro lugar na tabela de valores é ocupado pelo entretenimento, onde divertir-
se, escapar do tédio, é a paixão universal. Esse ideal de vida é perfeitamente
legítimo. Mas transformar em valor supremo essa propensão natural à diversão
tem consequências inesperadas: banalização da cultura, generalização da
frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável
da bisbilhotice e do escândalo.

O que fez o Ocidente ir resvalando para uma civilização desse tipo? O bem-
estar que se seguiu aos anos de privações da Segunda Guerra Mundial e à escassez
dos primeiros anos pós-guerra. Depois dessa etapa duríssima, seguiu-se um
período de extraordinário desenvolvimento econômico. As classes médias
cresceram e a mobilidade social se intensificou.
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O bem-estar e o espaço ocupado pelo ócio no mundo desenvolvido constituíram notável
estímulo para as indústrias da diversão, promovidas pela publicidade, mestra de nosso
tempo. Não se entediar e evitar o que perturba e angustia passou a ser, para setores sociais
cada vez mais amplos da pirâmide social, o preceito de toda uma geração, aquilo que Ortega
y Gasset chamava de “espírito de nosso tempo”.

(Adaptado de: LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. 
Edição digital. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2012) 
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14. Atente para as afirmações abaixo:
I. No primeiro parágrafo, o autor aponta para algumas das consequências

negativas do modo de vida estabelecido na chamada civilização do espetáculo,
como o aumento do jornalismo irresponsável e o temor ao tédio.

II. O surgimento da publicidade é apontado no texto como responsável pela
banalização da cultura, fenômeno que se acentua a partir do crescimento das
classes médias na segunda metade do século XX, que passaram a consumir cada
vez mais produtos industrializados em detrimento da erudição.
III. No texto, questiona-se a tese de que a paixão universal pela diversão seja
decorrência do desenvolvimento econômico observado após a Segunda Guerra
Mundial, uma vez que a ela se seguiu um período de notável escassez.
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Está correto o que consta em

(A) I, II e III.
(B) II, apenas.
(C) I, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e III, apenas.
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15. Traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em:

(A) generalização da frivolidade = acomodação da flexibilidade
(B) a mobilidade social se intensificou = fundamentou a escala hierárquica
(C) o preceito de toda uma geração = a precaução de todo um período histórico
(D) constituíram notável estímulo = tornaram-se vultoso incentivo
(E) propensão natural à diversão = pretensão espontânea para a variedade
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16. No segundo parágrafo,

(A) os elementos sublinhados em As classes médias cresceram e a mobilidade
social se intensificou exercem a mesma função sintática.

(B) o segmento para setores sociais cada vez mais amplos da pirâmide social
exprime noção de finalidade.
(C) o ponto de interrogação da primeira frase pode ser suprimido, por se tratar de
pergunta retórica.
(D) o segmento sublinhado em seguiu-se um período de extraordinário
desenvolvimento econômico é complemento verbal de “seguir”.
(E) O segmento mestra de nosso tempo restringe o sentido do termo “publicidade”.
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17. A banalização da cultura é perceptível no mundo atual. O desejo de escapar do
tédio pode ser legítimo. O entretenimento ocupa lugar de destaque no mundo
atual. As frases acima articulam-se com clareza, coerência e correção em:

(A) Não deixa de ser legítimo o desejo de escapar do tédio, mesmo que o
entretenimento ocupa lugar de destaque, no mundo atual, tornando
perceptível a banalização da cultura.

(B) O entretenimento que ocupa lugar de destaque no mundo atual, cuja
banalização da cultura é perceptível, e onde o desejo de escapar do tédio pode ser
legítimo.
(C) Ainda que o desejo de escapar do tédio pode ser legítimo, o entretenimento,
mesmo assim, ocupa lugar de destaque no mundo atual, onde a banalização da
cultura é perceptível.
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(D) Embora possa ser legítimo o desejo de escapar do tédio, é perceptível a
banalização da cultura no mundo atual, em que o entretenimento ocupa lugar de
destaque.
(E) Assim como o entretenimento ocupa lugar de destaque, no mundo atual, cuja a
banalização da cultura é perceptível, o desejo de escapar do tédio pode ser
legítimo.
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Natal mudou em 1942. A chegada das tropas norte-americanas à capital potiguar

trouxe dinheiro e desenvolvimento. Em troca, a cidade cedeu sua posição geográfica,
considerada estratégica para o poderio militar dos EUA. Afinal, na América do Sul, Natal é o
ponto mais próximo dos continentes europeu e africano.

"Os EUA precisavam de um ponto de apoio que permitisse abastecer e seguir direto
para a África", explicou o professor de história Luís Eduardo Suassuna. Foi por suprir esta
necessidade que Natal se transformou no "trampolim da vitória" para os EUA. Os aviões
vinham deste país, abasteciam em Natal e ficavam prontos para fazer a travessia do
Atlântico.

(Adaptado de: HOLDER, Caroline. Disponível em: g1.globo.com)



Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC-MS
18. “Os EUA precisavam de um ponto de apoio que permitisse abastecer e seguir
direto para a África”...
Sem prejuízo da correção e do sentido, o segmento sublinhado acima pode ser
substituído por:

(A) em que possibilitasse
(B) cujo possibilitasse
(C) onde fosse possível
(D) do qual possibilitasse
(E) ao qual fosse possível

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC-MS
19. Os aviões vinham deste país, abasteciam em Natal e ficavam prontos para fazer
a travessia do Atlântico. Transformando-se o que se afirma acima em uma
hipótese, os verbos devem assumir as seguintes formas:

(A) vieram − abasteceram − ficaram
(B) viriam − abasteceriam − ficariam
(C) tinham vindo − teriam abastecido − ficarão
(D) vieram − tivessem abastecido − ficavam
(E) viriam − haviam abastecido − ficaram



REVISÃO DE VÉSPERA PC-MS
Nossos sonhos estão repletos de originalidade. Seus elementos são velhos,

nossas memórias do passado, mas as combinações são originais. As combinações
compensam em variedade o que lhes falta em qualidade. Nossos sonhos misturam
tempo, lugares e pessoas.

Acordados, possuímos um fluxo de consciência que também contém uma
série de erros. Mas podemos rapidamente corrigi-los antes de expressá-los em voz
alta. Podemos melhorar a frase ainda enquanto estamos falando. De fato, a
maioria das frases que pronunciamos nunca foi dita por nós antes. Nós elaboramos
as frases no ato.

Também antecipamos o futuro de uma forma que nenhum outro animal pode
fazer. Já que ainda não aconteceu, temos que imaginar o que poderia acontecer.
Frequentemente prevemos o futuro tomando atitudes correspondentes ao que
supomos que irá acontecer. Somos capazes de pensar antes de agir, supondo como
objetos ou pessoas podem reagir diante de determinado curso da ação.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC-MS
Essa capacidade no ser humano é extraordinária quando comparada à de

todos os outros animais. Ela leva certo tempo para se desenvolver nas crianças. Por
volta da época em que elas começam a ir à escola, os adultos passam a esperar
que consigam prever consequências.

A habilidade de prever as consequências do curso de uma ação é o
fundamento da ética. O livre-arbítrio não implica somente escolher entre as
opções já conhecidas, mas também imaginar alternativas inusitadas. Muitos
animais usam a técnica de tentativa e erro diante da novidade, mas nós, humanos,
fazemos isso “nos bastidores” antes de agir de fato. E podemos assim criar algo
proveitoso. O processo de contemplação e ensaio mental está incluído no âmago
de alguns dos atributos humanos mais estimados.

(Adaptado de: CALVIN, William H.. As coisas são assim. Org. John Brockman e Katinka Matson. Trad. Diogo 
Meyer e Suzana Sturlini Couto. São Paulo, Cia das Letras, 1995, p. 164-165) 



REVISÃO DE VÉSPERA PC-MS
20. O texto sugere que

(A) a ética é um atributo relacionado à capacidade humana de prever as consequências de
uma atitude de forma fictícia antes de agir de fato.

(B) combinamos em nossos sonhos elementos do presente e do passado de forma original,
fenômeno que permite modificarmos nosso fluxo de consciência no futuro.
(C) o uso da linguagem, característica humana por excelência, costuma ser aprimorado a
partir da técnica de tentativa e erro, processo que se observa na fala de crianças em idade
escolar.
(D) apenas o cérebro humano pode pressupor como os objetos se comportarão diante de
uma determinada ação, embora a capacidade de elaborar raciocínios se desenvolva tanto
nos humanos como nos animais.
(E) o livre-arbítrio pressupõe que as pessoas são capazes de assumir os riscos de uma
determinada ação, sendo considerados éticos aqueles que conseguem se beneficiar de uma
ação a despeito de suas escolhas.

OBRIGADA

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina Arruda
Janaina Arruda



INFORMÁTICA

Profa. Emannuelle Gouveia

1. Conceitos e fundamentos básicos.
5. Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores
(CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs).
6. Periféricos de computadores.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



1. (FAPEC - 2020 – UFMS) Acerca das noções de hardware, sabemos que
hardware compreende toda a parte física do computador. Analise as
afirmativas a seguir, considerando-as verdadeiras ou falsas.
I - Impressoras e monitores são periféricos de saída, porém monitores
touch screen (telas sensíveis ao toque) são periféricos de entrada e saída.
II - Scanner e teclado são periféricos de saída, porém impressoras
multifuncionais (função de impressora e scanner) são periféricos de
entrada e saída.
III - Impressoras e monitores são periféricos de saída, porém impressoras
multifuncionais (função de impressora e scanner) são periféricos de
entrada e saída.
IV - Scanner e mouse são periféricos de saída, porém monitores touch
screen (telas sensíveis ao toque) são periféricos de entrada e saída.Informática

Profa: Emannuelle Gouveia

São verdadeiras apenas as assertivas:
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I e III.
E) II e IV.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

2. (FAPEC - 2018 – UFMS) Considere as afirmações sobre os componentes
de hardware de um computador.
I - A memória RAM é um dispositivo de armazenamento permanente, não
volátil.
II - A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e
interligar todos os componentes do computador.
III - O processador é a parte de um sistema computacional que realiza as
instruções de um programa de computador para executar a aritmética
básica, lógica, e a entrada e saída de dados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



Está(ão) correta(s):
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



3. (FAPEC - 2018 – UFMS) Considere as afirmações sobre os discos rígidos:
I - O disco SSD é mais silencioso que o disco SATA.
II - Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SATA
possui valor financeiro mais alto comparado ao valor do disco SSD.
III - Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SSD
consome mais energia, comparado ao disco SATA.
Está(ão) correta(s):
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



3. (FAPEC - 2018 – UFMS) Considere as afirmações sobre os discos rígidos:
I - O disco SSD é mais silencioso que o disco SATA.
II - Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SATA
possui valor financeiro mais alto comparado ao valor do disco SSD.
III - Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SSD
consome mais energia, comparado ao disco SATA.
Está(ão) correta(s):
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



4. (FAPEC - 2018 – UFMS) Considerando as seguintes afirmações:
I - Um arquivo contendo 10MB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que
um arquivo contendo 1GB de dados.
II - Um arquivo contendo 20GB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que
um arquivo contendo 30MB de dados.
III - Um arquivo contendo 50KB de dados ocupa mais espaço de armazenamento que
um arquivo contendo 10MB de dados.
Está(ão) correta(s):
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



2. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários
(compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de
vídeo, visualizadores de imagem, antivírus).
3. Identificação e manipulação de arquivos. 4
7. Noções de sistema operacional: utilização do sistema operacional
Windows.
8. Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

5. Sobre as funcionalidades do Sistema Operacional Windows 10, considere as
afirmativas a seguir.
I - O Continnum é uma funcionalidade que possibilita criar desktops virtuais para
organizar as janelas que estão abertas, de forma que o usuário possa separar
aplicativos que estão sendo usados para trabalho daqueles para fins pessoais no
mesmo computador.
II - O Recurso de Múltiplas Áreas de Trabalho, acionado através das teclas
+ Tab, é uma funcionalidade que possibilita criar desktops virtuais para organizar as
janelas que estão abertas, de forma que o usuário possa separar aplicativos que
estão sendo usados para trabalho daqueles para fins pessoais no mesmo
computador.
III - Cortana é uma funcionalidade que permite conectar dispositivos portáteis a um
monitor e trabalhar nele como se estivesse em um computador, fazendo com que a
área de trabalho do Windows se adapte automaticamente.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



IV - Cortana é um(a) assistente virtual inteligente do sistema operacional
Windows 10.

Estão corretas apenas as assertivas:
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I e III.
E) II e IV.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



6.Utilizando a configuração padrão e os atalhos nativos no sistema operacional
Windows 10, considere as afirmações a seguir:
I - A tecla F2 é utilizada para renomear o item selecionado.
II - A tecla F4 é utilizada para exibir a lista da barra de endereço no explorador de
arquivos. I
II - A tecla F3 é utilizada para procurar um arquivo ou uma pasta no explorador de
arquivos.
Está(ão) correta(s):
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



7. Assinale a alternativa correta sobre a Área de Trabalho Remota no sistema
operacional Windows 10.
A) É utilizada para conectar a um computador a distância que utiliza o Windows.
B) É utilizada para conectar a um computador a distância que utiliza qualquer
sistema operacional.
C) O computador remoto precisa estar na mesma rede local.
D) Os dois computadores devem utilizar a mesma versão do sistema operacional
Windows.
E) Não é possível conectar em um dispositivo móvel.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



9. Utilização dos editores de texto, planilhas e apresentações (ambientes
Microsoft Office e LibreOffice).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

8.O Microsoft Word 2013 apresenta diversos recursos para manipulação de imagens.
Dentre esses recursos, podemos citar:
I - Cortar a imagem para remover áreas indesejadas.
II - Girar ou inverter uma imagem.
III - Alterar a altura da imagem.

Está(ão) correta(s):
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

09. (FAPEC - 2020 – UFMS) Sobre o Microsoft Office Excel, utilizado para Planilhas
eletrônicas, sabemos que a função MÁXIMO retorna o maior valor entre os números
(valores) apresentados e que a função SOMA(NumA;NumB) retorna o valor de
“NumA” somado ao valor de “NumB”. Observe a figura a seguir e responda: qual o
valor da célula D4 na planilha ao aplicarmos a fórmula
=MÁXIMO(SOMA(B2;C2);SOMA(A3;C3))?

A) 12.
B) 13.
C) 15.
D) 17.
E) 19.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

10. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
11. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na
Web, mecanismos de busca na Web.
12. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome.
14. Transferência de arquivos pela internet.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



10. Considere as seguintes afirmações:
I - A Internet é composta por várias redes de computadores.
II - A Internet esconde os detalhes do hardware da rede e permite que dispositivos se
comuniquem independentemente dos tipos de conexões físicas de rede.
III - Os dispositivos utilizados na Internet devem ser produzidos pelo mesmo
fabricante.

Está(ão) correta(s):
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



11. Assinale a alternativa que apresenta dois aplicativos com funcionalidades de
navegadores de internet.
A) Internet Explorer, Mozilla Firefox.
B) Mozilla Firefox, Notepad++.
C) TexMaker, Adobe Reader.
D) Chrome, Notepad++.
E) Dropbox, TexMaker.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



13. Segurança na internet; vírus de computadores; Spyware; Malware;
Phishing.
4. Backup de arquivos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

12. Nos dias atuais, um ataque chamado “ransomware” tem feito muitas vítimas.
Esse ataque consiste no sequestro de informações que são recuperadas apenas
mediante pagamento de um resgate. Métodos criptográficos são utilizados nesse
processo, no qual o cracker envia a chave para a recuperação das informações após o
pagamento do valor estipulado. Uma forma de evitar esse tipo de transtorno é:
A) não acessar a internet.
B) não abrir nenhum tipo de e-mail.
C) fazer backups dos dados diariamente, bem como testes semanais de restauração
dos dados.
D) fazer uso de Firewalls do Windows apenas, sem se preocupar com e-mails
maliciosos.
E) fazer uso de um antivírus apenas, sem a necessidade de preocupar-se com e-mails
maliciosos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

13.Sobre as noções de segurança da informação, assinale a alternativa correta.
A) Além da tríade básica da Segurança da Informação, ou seja, os 03 (três) princípios:
confidencialidade, integridade e disponibilidade (conhecidos como CID), podemos
elencar também os princípios da autenticidade (propriedade em que, uma vez a
mensagem assinada digitalmente por um emissor, ele não poderá negar sua
autenticidade) e o não-repúdio (propriedade que permite confirmar a veracidade da
informação prestada).
B) Além da tríade básica da Segurança da Informação, ou seja, os 03 (três) princípios:
confidencialidade, integridade e disponibilidade (conhecidos como CID), podemos
elencar também os princípios da autenticidade (propriedade que permite confirmar
a veracidade da informação prestada) e o não-repúdio (propriedade em que, uma
vez a mensagem assinada digitalmente por um emissor, ele não poderá negar sua
autenticidade).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia



C) Além da tríade básica da Segurança da Informação, ou seja, os 03 (três)
princípios: confidencialidade, integridade e disponibilidade (conhecidos
como CID), não constam na Norma ISO 27001 os princípios da autenticidade
e o não-repúdio.
D) Além da tríade básica da Segurança da Informação, ou seja, os 03 (três)
princípios: confidencialidade, integridade e disponibilidade (conhecidos
como CID), não constam na Norma ISO 27001 os princípios da auditoria e
privacidade.
E) Além da tríade básica da Segurança da Informação, ou seja, os 03 (três)
princípios: confidencialidade, integridade e disponibilidade (conhecidos
como CID), não fazem parte da Norma ISO 27001 os princípios da auditoria,
legalidade e privacidade.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia

Informática
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14. A proteção aos recursos computacionais inclui desde aplicativos e arquivos de
dados até utilitários e o próprio sistema operacional. Considere as seguintes
afirmações.
I - Bases de dados, arquivos ou transações de bancos de dados devem ser protegidas
para evitar que os dados sejam apagados ou alterados sem autorização.
II - A falta de proteção adequada aos arquivos que armazenam as senhas não
compromete a segurança do sistema.
III - Os arquivos de log são usados para registrar ações dos usuários, constituindo-se
em ótimas fontes de informação para auditorias futuras.
Está(ão) correta(s):
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.Informática
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(FGV / 2021 / SEFAZ-ES)
Relativamente ao tema da aplicação da lei penal no tempo, analise as afirmativas a seguir.
I. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
II. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando
em virtude dela os efeitos penais da sentença condenatória, incidindo o princípio da abolitio
criminis aos crimes decorrentes de leis penais excepcionais e temporárias.
III. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores,
ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado e já iniciada a execução
da pena. Está correto o que se afirma em
A) II, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.



(AOCP/2019/PCES)
De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta.
A) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar
crime, cessando em virtude dela a execução, mas não os efeitos penais da
sentença condenatória.
B) A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos
fatos anteriores, exceto se decididos por sentença condenatória transitada
em julgado.
(...)

(AOCP/2019/PCES)
(...)
C) Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as
embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as
embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem,
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.
D) Considera-se praticado o crime no momento em que o agente atinge o
resultado pretendido.
E) Em nenhuma situação, a lei brasileira pode ser aplicada aos crimes praticados a
bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada.



(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/DELEGADO)
Lidiane, exímia nadadora, convida sua amiga Karen para realizarem a travessia
a nado de um rio, afirmando que poderia socorrê-la caso tivesse qualquer
dificuldade. Durante a travessia, Karen e Lidiane foram pegas por um
forte redemoinho que as puxou para o fundo do rio. Lidiane conseguiu
escapar, mas, em razão da forte correnteza, não conseguiu salvar Karen, que
veio a falecer por afogamento.
Considerando o fato acima narrado, Lidiane:
(...)



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
(...)
A) será responsabilizada pelo homicídio de Karen por omissão imprópria, visto
que criou a situação de perigo e assumiu a posição de garantidora;
B) assumiu a função de garantidora, devendo responder pela omissão de
socorro com resultado morte;
C) assumiu a função de garantidora, mas não responderá pela morte de Karen,
pois estava impossibilitada de agir;
D) não será responsabilizada pela morte de Karen, visto que não possuía o
dever de agir;
E) não assumiu a função de garantidora, devendo, contudo, responder pelo
crime de omissão de socorro com resultado morte.

(FGV/2018/TJSC)
A doutrina majoritária conceitua crime como o fato típico, ilícito e
culpável. Por sua vez, o fato típico envolve o elemento subjetivo do tipo,
que pode ser o dolo ou a culpa.
Sobre o tema, é correto afirmar que:
A) o agente que pretende causar determinado resultado e tem
conhecimento de que, com sua conduta, causará, necessariamente, um
segundo resultado e, ainda assim, atua, responderá por dolo eventual em
relação ao segundo resultado;
B) os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade, somente
podendo ser punidos quando devidamente prevista em lei a punição a
título de culpa;
(...)



(FGV/2018/TJSC)
(...)
C) o agente que não quer diretamente o resulto, mas o prevê e aceita sua
ocorrência a partir de sua conduta, poderá ser responsabilizado pelo tipo
culposo;
D) o tipo culposo exige a previsibilidade objetiva, mas se houver efetiva
previsão, haverá dolo, ainda que eventual;
E) o tipo culposo próprio, se presentes todos os demais elementos, admite
a punição na modalidade tentada.

(FGV / 2021 / PCRN)
Joana caminhava pela rua, quando percebeu que um cachorro de grande
porte se desvencilhou da coleira de seu dono e correu ferozmente em direção
a uma criança que brincava na calçada. Com o objetivo de proteger a
criança, Joana atirou uma pedra na cabeça do animal, que veio a falecer.
Considerando os fatos acima, Joana agiu em:
A) estado de necessidade, que afasta a culpabilidade de sua conduta;
B) legítima defesa de terceiro, que afasta a tipicidade de sua conduta;
C) estado de necessidade, que afasta a ilicitude de sua conduta;
D) legítima defesa de terceiro, que afasta a ilicitude de sua conduta;
E) estado de necessidade, que afasta a tipicidade de sua conduta.



(FGV / 2021 / DPE-RJ)
Assinale a única alternativa que NÃO configura uma causa excludente
da ilicitude:
A) Coação moral irresistível.
B) Exercício regular do direito.
C) Estrito cumprimento do dever legal.
D) Legítima defesa.
E) Estado de necessidade.

(FGV / 2018 / TJAL)
Gabriel, 25 anos, desferiu, de maneira imotivada, diversos golpes de madeira na
cabeça de Fábio, seu irmão mais novo. Após ser denunciado pelo crime de lesão
corporal gravíssima, foi realizado exame de insanidade mental, constatando-se
que, no momento da agressão, Gabriel, em razão de desenvolvimento mental
incompleto, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato.
Diante da conclusão do laudo pericial, deverá ser reconhecida a:
(A) inimputabilidade do agente, afastando-se a culpabilidade;
(B) semi-imputabilidade do agente, afastando-se a culpabilidade;
(C) inimputabilidade do agente, afastando-se a tipicidade;
(D) semi-imputabilidade do agente, que poderá funcionar como causa de
redução de pena;
(E) semi-imputabilidade do agente, afastando-se a tipicidade.



(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/2021/PCRN/DELEGADO)
Renan convence Patrick a furtarem bens de uma residência, que estava
desabitada. No dia seguinte, o dono da casa, João, 51 anos, toma
conhecimento do ocorrido e aciona a polícia, que, após
investigação, identifica Renan e Patrick, apurando no curso do inquérito
que Renan sabia que o imóvel era de seu pai adotivo, o que Patrick
desconhecia.
Com base nessas informações, as condutas de Renan e Patrick podem ser
assim tipificadas:
(...)



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
(...) A) nenhum dos dois responderá por furto qualificado, considerando que foi
praticado contra ascendente de Renan e que tal circunstância se comunica
objetivamente a Patrick;
B) o fato praticado por Renan é atípico, pois a vítima era seu ascendente, enquanto
Patrick responderá por furto simples, pois a circunstância tem natureza subjetiva;
C) os dois poderão ser condenados por furto qualificado, pois o desconhecimento de
Patrick quanto à condição do lesado afasta a relevância desta circunstância para
ambos;
D) ambos responderão por furto qualificado, pois a circunstância especial somente
incidiria caso Renan possuísse parentesco sanguíneo com a vítima;
E) Renan estará isento de pena, enquanto Patrick responderá por furto qualificado,
pois a condição de descendente de Renan possui natureza subjetiva e não se comunica
a Patrick.

(FGV/2021/PCRN)
Joyce, apresentando-se como agente de viagens, em 04/02/2021, ofertou ao casal
Jane e Marcelo pacote turístico para um cruzeiro. Eles se interessaram pela oferta e
efetuaram o pagamento de parte do valor do pacote a título de sinal. Sem qualquer
notícia nos dias seguintes, Jane e Marcelo tentaram entrar em contato com Joyce, mas
não obtiveram êxito, pois o endereço e o número de telefone constantes do cartão de
visitas disponibilizado eram falsos. Diante disso, compareceram à delegacia para
registrar a ocorrência.
Considerando o acima narrado e que o dolo inicial de Joyce restou evidenciado, o fato
por ela praticado tipifica o crime de:
A) furto simples, de ação penal pública condicionada;
B) estelionato, que depende de representação das vítimas;
C) apropriação indébita, de ação penal pública incondicionada;
D) furto mediante fraude, de ação penal pública incondicionada;
E) estelionato, que independe de representação das vítimas.



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
João, fiscal de um Município do Estado Alfa, passava por uma rua de comércio popular
com a família, quando seu filho avistou um comerciante vendendo balões de personagens
infantis e insistiu que queria um. João, então, se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe
desse o balão pretendido pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo
que trabalhava para a Prefeitura e que,se não fosse atendido, chamaria a guarda municipal
para apreender os objetos e lavrar o auto próprio. Ao proceder da forma
narrada, João praticou, em tese, a conduta tipificada como:
A) extorsão;
B) concussão;
C) corrupção passiva;
D) exercício arbitrário das próprias razões;
E) corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio da insignificância.

(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 / 2021 / DPE-RJ)
O desarquivamento do inquérito policial exige notícia de prova
nova.

(FGV / 2021 / PCRN)
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 / PCRN)
(...)
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 / 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.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FAPEC/2015/MPE-MS)
Na falta de perito oficial, o exame de corpo delito deverá ser realizado
por um profissional idôneo, nomeado pelo juiz, que tenha habilitação
técnica relacionada com a natureza do exame.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(2019/PCES)
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto
ou indireto. No que se refere ao exame de corpo de delito, com fundamento no que dispõe
o Código de Processo Penal Brasileiro, assinale a alternativa correta.
A) O exame de corpo de delito será feito em qualquer dia, sempre em horário diurno.
B) Não é necessário que o exame de corpo de delito seja realizado por perito oficial
portador de diploma de curso superior, bastando que se trate de pessoa com
ampla expertise e experiência na área.
C) A realização de exame de corpo de delito terá prioridade de realização quando se tratar
de crime que envolva violência doméstica e familiar.
D) O juiz ou a autoridade policial negará o exame de corpo de delito requerido pelas
partes, quando não for necessário ao esclarecimento da verdade.
E) O exame de corpo de delito poderá ser suprido com a confissão do acusado.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(AOCP/2018/ITEP-RN/AGENTE)
Referente à prisão preventiva, assinale a alternativa correta.
(A) A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo juiz em qualquer fase
da investigação ou da ação penal.
(B) Para a decretação da prisão preventiva, basta a existência de indícios de
autoria e de materialidade delitiva.
(C) É cabível a prisão preventiva caso haja condenação anterior por crime doloso,
independente de trânsito em julgado da sentença que tenha veiculado a
condenação.
(D) Somente o Ministério Público possui legitimidade para requerer ao juiz a
decretação da prisão preventiva.
(E) Se a prisão preventiva for decretada com base exclusivamente na dúvida sobre
a identidade civil da pessoa, esta deve ser colocada em liberdade tão logo seja
esclarecida sua qualificação.
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Legislação Policial Civil
LC 114/2005

Prof. Thiago Farias

Art. 4° A investigação policial, além da finalidade processual penal, técnico-
jurídica, tem caráter estratégico e tático sendo que, devidamente consolidada,
produz ainda, em articulação com o sistema de defesa social,
subsidiariamente, indicadores concernentes aos aspectos sociopolíticos,
econômicos e culturais que se revelam no fenômeno criminal.

§ 1° A ação investigativa compreende, no plano operacional, todo o ciclo da
atividade policial civil pertinente à completa abordagem de notícia sobre
infração penal.



§ 2° O ciclo completo da investigação policial inicia-se com o conhecimento da
notícia de infração penal, por quaisquer meios, e se desdobra pela articulação
ordenada, dentre outros aspectos, dos atos notariais e afetos à formalização
das provas em inquérito policial ou outro instrumento legal, dos atos
operativos de minimização dos efeitos do delito e gerenciamento de crise dele
decorrente, da pesquisa técnico-científica sobre a autoria e a conduta criminal,
das atividades de criminalística, identificação, medicina e odontologia legal e
encerra-se com o exaurimento das possibilidades investigativas
contextualizadas no respectivo procedimento.

§ 3° A ação investigativa executada por membros da Polícia Civil é praticada
como regra geral nos domínios circunscricionais de uma determinada área
geográfica, podendo ultrapassá-los, se assim for necessário, em face das
evidências subjetivas e objetivas do fato em apuração.

§ 4° A ação investigativa resulta da ordenação racionalizada, de caráter técnico
e científico, dos atos de pesquisa das evidências criminológicas, objetivas,
subjetivas, circunstanciais e materiais dos delitos.



Art. 5° São símbolos institucionais da Polícia Civil o hino, a bandeira, o brasão, o
distintivo, as medalhas e botons, segundo modelos estabelecidos em Decreto,
mediante proposta do Diretor-Geral da Polícia Civil.

Art. 8° A Polícia Civil exercerá suas funções e competências por meio dos
órgãos de deliberação coletiva de direção superior seguintes:

I - Conselho Superior da Polícia Civil;
II - Delegacia-Geral da Polícia Civil;
III - Coordenadoria-Geral de Perícias.

§ 1° A estrutura operativa, o desdobramento dos órgãos e as vinculações
funcionais das unidades operacionais que os compõem serão estabelecidos em
ato do Governador do Estado, por proposta do Secretário de Estado de Justiça
e Segurança Pública.



§ 2° Os órgãos descritos neste artigo vinculam-se diretamente à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 3° As funções de direção, gerência, chefia ou assessoramento dos órgãos e
unidades operacionais da Polícia Civil são privativos de membros das carreiras
que a integram.

Art. 47. A habilitação de candidatos aos cargos das carreiras da Polícia Civil, será
precedida de concurso público, por meio das seguintes fases, conforme
determinar o edital:

I - provas escritas, práticas e ou orais;
II - títulos, específicos para carreira a qual concorre o candidato;
III - avaliação psicológica;
IV - avaliação médico-odontológica;
V - avaliação de aptidão física;
VI - investigação social;
VIII - curso de formação policial.



Art. 54-A. Os candidatos, aprovados e classificados nas fases dispostas nos
incisos I a V do artigo 47 desta Lei, serão convocados para curso de formação
policial, exigido para o cargo ou a função a que tenha se habilitado, que terá
currículo e duração variáveis, em conformidade com as atribuições e as
responsabilidades inerentes a cada categoria funcional, com duração mínima
de seiscentas horas para todas as categorias.
Art. 54-B. Os cursos de formação policial serão planejados, programados,
orientados e ministrados pela Academia da Polícia Civil.

§ 1º Os planos de curso serão aprovados pelo Conselho de Ensino da Academia
da Polícia Civil.

Art. 54-E. O candidato matriculado no curso de formação será considerado
inabilitado se, do início do curso de formação até a sua homologação:

I - não tiver atingido o mínimo da frequência de 90% (noventa por cento) em
cada matéria do curso, e toda a carga horária de estágio;
II - não tiver obtido o aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento)
em cada disciplina do curso;
III - apresentar inaptidão em razão de saúde e/ou de investigação social;
IV - ser considerado inapto para o serviço policial em avaliação da comissão
de aptidão e conduta.



Art. 54-F. A classificação final do curso de formação será determinada pela
somatória das médias de todas as disciplinas, dividida pelo número de
disciplinas do curso.

Art. 55. A classificação final do concurso será determinada pelo total de
pontos das fases classificatórias, correspondente ao somatório das notas
obtidas nas provas e a pontuação dos títulos, acrescido ao dobro da nota final
de aprovação no curso de formação policial.

Art. 64. A nomeação do candidato habilitado no concurso público para cargo
da carreira da Polícia Civil será processada por ato do Governador e a posse
será formalizada mediante a lavratura de termo próprio, assinado pela
autoridade competente, no prazo máximo de trinta dias a contar de sua
publicação.

§ 1º Ao Delegado-Geral da Polícia Civil compete dar posse aos policiais civis.

§ 2º Ao Coordenador-Geral de Perícias compete dar posse aos servidores
daquela Coordenadoria.



Art. 71. O ocupante de cargo de carreira da Polícia Civil nomeado e
empossado permanecerá em estágio probatório por três anos, contado da
data de sua entrada em exercício, como condição para aquisição da
estabilidade.

§ 1º Durante o estágio probatório o servidor terá seu desempenho
avaliado a cada trimestre de efetivo exercício.

§ 2º O servidor em estágio probatório será lotado, obrigatoriamente, em
unidade de terceira classe ou, se Delegado de Polícia ou Perito Oficial
Forense, também em unidade que tenha atividade de plantão.

§ 3º O policial civil em estágio probatório não poderá ser colocado à
disposição de outros órgãos ou entidades, nem exercer cargo em
comissão ou ser removido com mudança de localidade, exceto no âmbito
da circunscrição da delegacia regional onde estiver lotado ou dos demais
departamentos.

§ 4º O policial civil que for exonerado dos quadros da Polícia Civil antes
de concluído o estágio probatório deverá ressarcir o Estado pelas
despesas decorrentes do curso de formação, cujos valores serão
calculados e apurados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública, proporcionalmente ao tempo mínimo em que o policial deveria
permanecer na carreira.



Art. 91. A promoção nas carreiras da Polícia Civil consiste na movimentação
para a classe imediatamente superior, dentro do respectivo cargo, pelos
critérios de merecimento e de cumprimento de interstício mínimo na classe,
observados os seguintes requisitos:

I - contar, no mínimo, com 1.825 (mil, oitocentos e vinte e cinco) dias de
efetivo exercício na classe em que o policial civil estiver posicionado,
apurados até 30 de abril do ano em que se realizar a promoção, observadas
as normas do §§ 4º e 5º deste artigo e do inciso II do art. 93 desta Lei
Complementar;
II - contar com, pelo menos, 70% (setenta por cento) de média das
pontuações obtidas nas avaliações de desempenho;

III - concluir, com aproveitamento, o curso de aperfeiçoamento exigido;
IV - não possuir em seus assentos funcionais punição disciplinar, exceto se
reabilitado mediante procedimento específico previsto nesta Lei
Complementar;
V - não possuir condenação criminal, salvo se reabilitado nos termos da lei
penal.



§ 1º A promoção será realizada anualmente, iniciando-se o procedimento
de abertura no mês de maio, com a divulgação, por edital:
I - do tempo de serviço na classe, para fins de apuração do interstício;
II - do resultado da avaliação de desempenho do Policial Civil apurado
pelas Comissões Permanentes de Avaliações; e
III - da relação dos habilitados no curso de aperfeiçoamento funcional
exigido.

§ 2º Em face do edital a que se refere o § 1º deste artigo, será cabível recurso
no prazo de até 10 (dias), contados da referida publicação, os quais deverão
ser julgados no prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao término deste prazo
recursal, e, na sequência, novo edital será elaborado e divulgado, contendo:
I - as correções de dados funcionais, se for o caso; e
II - o tempo de serviço na classe e a pontuação obtida na avaliação de
desempenho de todos os policiais civis aptos à promoção.

§ 3º A relação de policiais promovidos deverá ser publicada no prazo de até
90 (noventa) dias, contados da data da veiculação do edital a que se refere o
§ 1º deste artigo.



§ 4º A promoção produzirá efeitos financeiros a partir da data da publicação
do ato, observado o prazo máximo de que trata o § 3º deste artigo, sendo
que o descumprimento deste implicará retroatividade dos efeitos financeiros
para o primeiro dia subsequente ao seu término.

§ 5º Os dias de efetivo exercício na classe em que o policial civil se encontra
posicionado, posteriores a 30 de abril de cada ano, serão considerados
excedentes e computados para a contagem do interstício da próxima
promoção, como se cumpridos na classe subsequente.

Art. 103. A promoção extraordinária ocorrerá, em caráter excepcional,
quando integrante de carreira da Polícia Civil morrer ou ficar
permanentemente inválido, em virtude de ferimento sofrido em ação, ou por
enfermidade contraída nessas circunstâncias ou que nelas tenham causa,
assim como pela prática de ato de bravura.
§ 1° Considera-se em ação policial civil a realização e ou a participação em
atividades operacionais da Policia Civil na execução de tarefas para
manutenção da ordem pública.

§ 2° Na hipótese de falecimento do policial civil, em condição prevista neste
artigo, a promoção será post-mortem.

§ 3° A promoção extraordinária dar-se-á para a classe imediatamente seguinte
à que o policial civil se encontra enquadrado.



Art. 104. A promoção extraordinária dependerá, em cada caso, da
comprovação dos fatos que a justificam, os quais serão apurados
independentemente de requerimento por parte do interessado, da chefia
imediata ou por provocação de terceiros.

Art. 105. A promoção por bravura se efetivará pela prática de ato
considerado altamente meritório e terá as circunstâncias para sua
ocorrência apuradas em investigação conduzida por membros do Conselho
Superior da Polícia Civil, designados por seu presidente.

§ 1° Para fins deste artigo, ato de bravura em serviço corresponde à
conduta do policial civil que, no desempenho de suas atribuições e para a
preservação de vida de outrem, coloque em risco incomum a sua própria
vida, demonstrando coragem e audácia.

§ 2° O ato de bravura será destacado como forma de valorizar as
posturas que, respeitando os direitos fundamentais e os princípios gerais
do direito, revelem a presença de um espírito público responsável pela
superação do estrito cumprimento do dever.

§ 3° Na promoção por ato de bravura não é exigido o atendimento de
requisitos para a promoção estabelecidos nesta Lei Complementar.

§ 4º A promoção por bravura será deliberada pelo Conselho Superior da
Polícia Civil e submetida à decisão do Governador do Estado, por meio
do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, produzindo
efeitos, em regra, a partir de sua publicação.



§ 5º Após ter sido promovido por ato de bravura, o policial civil que não
possuir os requisitos essenciais para a promoção, somente concorrerá à
nova movimentação após cumprir as condições exigidas nesta Lei
Complementar, a partir da data de ocorrência da promoção por bravura.

Art. 106. A promoção post mortem será efetivada quando o falecimento
ocorrer em uma das seguintes situações:

I - em trabalhos policiais ou de manutenção da ordem pública;
II - em conseqüência de ferimento recebido em trabalhos policiais ou na
manutenção da ordem pública, ou doença, moléstia ou enfermidade
contraída nessas situações, ou que nelas tenha tido causa;

III - em acidente de serviço, na forma da legislação em vigor, ou em
consequência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua
causa eficiente.

Parágrafo único. O policial civil não poderá ser promovido
extraordinariamente duas vezes pelo mesmo fato.



Art. 107. A progressão funcional é a movimentação do policial civil a cada
cinco anos de efetivo exercício na carreira, para o nível imediatamente
seguinte.

§ 1° A progressão funcional independe de requerimento do policial civil,
cabendo à unidade de recursos humanos da Secretaria de Estado de Justiça
e Segurança Pública apurar, mensalmente, o interstício e divulgar, por edital,
a contagem daqueles aptos à movimentação.

§ 2° Compete ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública emitir
o ato de concessão da progressão funcional, que vigorará a partir do mês
imediatamente seguinte ao da confirmação do cumprimento do interstício
quinquenal.

§ 3° O policial civil quando for promovido permanecerá no mesmo nível, até
completar novo quinquênio de efetivo exercício na carreira.

EXERCÍCIOS



1. INÉDITA – 2021 – Assinale a alternativa incorreta a respeito das
competências constantes da PCMS no âmbito da LC 114/2005:
a) formalizar, com exclusividade, o inquérito policial, o termo
circunstanciado de ocorrência e outros procedimentos apuratórios das
infrações administrativas e criminais
b) realizar coleta, busca, estatística e análise de dados de interesse policial,
destinados a orientar o planejamento e a execução de suas atribuições
c) manter, nos inquéritos policiais e nos termos da lei, a publicidade
necessária à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade
d) zelar pela ordem e segurança pública, promovendo ou participando de
medidas de proteção à sociedade e aos indivíduos;
e) adotar as providências necessárias para preservar os vestígios e provas
das infrações penais, colhendo, resguardando e interpretando indícios ou
provas de infrações penais e de sua autoria

Gabarito: C

Comentários: V - manter, nos inquéritos policiais e nos termos da lei, o sigilo
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade;



2. INÉDITA – 2021 – Os membros eleitos e representantes do Conselho
Superior de Polícia Civil e seus respectivos suplentes serão escolhidos em
eleição, pelos integrantes em efetivo exercício das carreiras respectivas,
para mandato de:
a) 1 ano, permitida a recondução.
b) 2 anos, vedada a recondução.
c) 1 ano, vedada a recondução.
d) 3 anos, vedada a recondução.
e) 2 anos, permitida a recondução.

Gabarito: E

Comentários: Art. 10-C. Os membros eleitos e representantes e seus
respectivos suplentes serão escolhidos em eleição, pelos integrantes em
efetivo exercício das carreiras respectivas, para mandato de dois anos,
permitida a recondução em que se observará o mesmo procedimento.



3. INÉDITA – 2021 – Analise os itens abaixo sobre as competências do
Conselho Superior de Polícia Civil do Mato Grosso do Sul:
I - deliberar, por iniciativa do seu presidente ou da maioria simples de seus
membros, sobre assunto relevante de interesse institucional ou das
carreiras integrantes da Polícia Civil.
II - elaborar seu regimento interno para aprovação por ato do Secretário de
Segurança e Defesa Social.
III - publicar edital contendo a lista dos Policiais Civis aptos e inaptos à
promoção
IV - deliberar em grau de recurso sobre remoção de integrantes da Polícia
Civil
Estão corretas à luz do que prevê a LC 114/2005 os itens listados em:
a) I e II, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) I e IV, apenas.

Gabarito: D

Comentários: Os itens I e II estão incorretos:
XVIII - deliberar, por iniciativa do seu presidente ou de um quarto de seus
membros, sobre assunto relevante de interesse institucional ou das
carreiras integrantes da Polícia Civil;
XX - elaborar seu regimento interno para aprovação por ato do Governador
do Estado;.



4. INÉDITA – 2021 – Assinale a alternativa que apresenta uma unidade de
execução programática da Delegacia Geral da PCMS:
a) Departamento de Polícia Especializada.
b) Divisão de Polícia.
c) Departamento de Gestão de Pessoal.
d) Academia de Polícia Civil.
e) Ouvidoria da Polícia Civil.

Gabarito: B

Comentários: Os demais itens são unidades de Administração Superior da
Delegacia-Geral da PCMS.
Art. 15. A Delegacia-Geral da Polícia Civil é desdobrada nas seguintes
unidades:
[...]
II - de execução programática:
a) Divisão de Polícia;
b) Delegacia Regional de Polícia;
c) Delegacia de Polícia.



5. INÉDITA – 2021 – Analise os itens abaixo que tratam sobre as etapas do
concurso público para ingresso na PCMS:
I – prova escrita
II – avaliação psicológica
III – avaliação médico-odontológica
IV – avaliação de aptidão física
V – curso de formação policial.
São etapas de caráter apenas eliminatório as indicadas em:
a) III e IV, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) II, III, IV e V, apenas
d) I, II, III e IV, apenas.
e) II, III e IV, apenas.

Gabarito: E

Comentários:
Art. 55. A classificação final do concurso será determinada pelo total de
pontos das fases classificatórias, correspondente ao somatório das notas
obtidas nas provas e a pontuação dos títulos, acrescido ao dobro da nota
final de aprovação no curso de formação policial.



6. INÉDITA – 2021 – O candidato ao provimento em cargo de carreira da
Polícia Civil deverá comprovar, para a posse, o atendimento dos seguintes
requisitos, exceto:
a) nacionalidade brasileira.
b) pleno gozo dos direitos políticos.
c) boa conduta na vida pública e privada, não registrando antecedentes
criminais, nem ter praticado infração penal
d) habilitação para conduzir veículos, comprovada pela Carteira Nacional de
Habilitação, no mínimo, categoria “D”, conforme constar do edital do
concurso.
e) escolaridade correspondente à habilitação exigida para o exercício do
cargo ou da função, na área de conhecimento estabelecida no edital;

Gabarito: D

Comentários:
A categoria de habilitação já foi D até 2014, atualmente é B.



7. INÉDITA – 2021 – Sebastião, policial civil do Mato Grosso do Sul, foi
cientificado formalmente de sua remoção para um município distante
200km do que estava então lotado. Nesse caso Sebastião deverá
apresentar-se na unidade em:
a) 30 dias
b) 2 dias
c) 8 dias
d) 15 dias
e) 10 dias

Gabarito: E

Comentários:
Art. 85. Cientificado formalmente de sua remoção, o membro de carreira da
Polícia Civil deverá apresentar-se na nova unidade nos seguintes prazos:

I - dois dias, quando a remoção ocorrer sem mudança de município;
II - cinco dias, quando envolver unidades sediadas em cidades contíguas ou
com municípios distantes não mais que cinquenta quilômetros uma da
outra;
III - dez dias, nos demais casos.



8. INÉDITA – 2021 – Para fins da LC 114/2005, a qualidade demonstrada
pelo policial civil de cooperar com a chefia, com os colegas e público, na
realização dos trabalhos afetos ao organismo policial com a devida
prontidão na execução dos trabalhos é denominada:
a) disciplina
b) zelo funcional
c) presteza
d) Urbanidade no tratamento
e) iniciativa

Gabarito: C

Comentários:
III - iniciativa: capacidade de agir, de apresentar sugestões ou idéias visando
ao aperfeiçoamento do serviço, assim como o desempenho das atribuições
e das tarefas que seja incumbido, sem supervisão permanente de outrem;
V - urbanidade no tratamento: conduta pessoal no relacionamento com o
público, colegas e superiores, com comportamento ético, educação e
obediência ao conjunto dos princípios que orientam a conduta do policial
civil;
VI - disciplina: observância dos preceitos e normas, com compreensão dos
deveres e responsabilidade e seriedade com que o policial civil desempenha
suas atribuições;
VII - zelo funcional: execução de suas atividades com cuidado, dedicação e
compreensão dos deveres e responsabilidade;



9. INÉDITA – 2021 – Completes as lacunas a seguir considerando o que
consta da LC 114/2005: A progressão funcional é a movimentação do policial
civil a cada _____ anos de efetivo exercício na carreira, para
______imediatamente seguinte:
a) dois / a classe
b) cinco / o nível
c) três / a classe
d) dois / o nível
e) Quatro / o nível

Gabarito: B

Comentários:
A progressão funcional é a movimentação do policial civil a cada cinco anos
de efetivo exercício na carreira, para o nível imediatamente seguinte



10. INÉDITA – 2021 – Amado Amoroso, servidor Policial Civil do Mato
Grosso do Sul, retirou-se antecipadamente do expediente que cumpria.
Nesse caso, Amado Amoroso perderá:
a) O subsídio do dia
b) 1/5 do subsídio do dia
c) 1/4 do subsídio do dia
d) Metade do subsídio do dia
e) 1/3 do subsídio do dia

Gabarito: E

Comentários:
Art. 125. O policial civil perderá:

I - o subsídio do dia em que não comparecer ao serviço, salvo nas ausências
consideradas de efetivo exercício ou abonadas;
II - um terço do subsídio do dia que comparecer ao serviço com atraso de
até uma hora ou quando se retirar antecipadamente, sem autorização.



11. INÉDITA – 2021 – Assinale o item correto relativo ao processo disciplinar
constante da LC 114/2005:
a) O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e
rubricadas pelo presidente
b) Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido
quando houver dúvida de autenticidade.
c) Os atos do processo devem ser produzidos por escrito ou em forma oral,
em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da
autoridade responsável.
d) Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis ou não, no horário
normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.
e) Os atos do processo devem realizar-se necessariamente na sede do órgão
corregedor, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização.

Gabarito: B

Comentários:
a) O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e
rubricadas pelo secretário
b) CORRETO.
c) Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com
a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
d) Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal
de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.
e) Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do
órgão corregedor, cientificando-se o interessado se outro for o local de
realização.



OBRIGADO
Prof. Thiago Farias

PCMS

MEDICINA LEGAL E CRIMINALÍSTICA

Prof. Alexandre
Herculano



Prof. Alexandre Herculano

@prof.herculano Professor Alexandre Herculano

A perícia médico-legal é "um conjunto de procedimentos médicos e técnicos
que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da
Justiça".

A perícia possui:

• uma parte objetiva;

• uma parte subjetiva.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Cadeia de Custódia x Prazos

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Identidade e identificação. Métodos de identificação nos vivos e em
cadáveres. Antropologia Forense: avaliação do sexo, idade, estatura e
ancestralidade.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

A identidade, Segundo o França, "é o conjunto de caracteres que individualiza
uma pessoa ou uma coisa, fazendo-a distinta das demais.

Já a identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma
pessoa ou de uma coisa. É o emprego dos meios adequados para determinar
a identidade ou a não identidade.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Fundamentos biológicos ou técnicos:

 Perenidade

 Unicidade

 Praticabilidade

 Imutabilidade

 Classificabilidade
Prof. Alexandre Herculano

Identificação quanto à espécie

- verificação dos ossos:

 macroscopicamente

 microscopicamente

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal
HOMEM MULHER

Bacia mais estreita e mais funda Bacia mais larga e menos funda

Crânio mais espesso Crânio menos espesso

Tórax é cônico Tórax é ovoide

Sacro mais alto O sacro é mais baixo

Malares mais salientes São mais delicados. Extremidades

articulares são de menores

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal
HOMEM MULHER
Fronte mais inclinada para trás Fronte mais vertical
Glabela salientes Glabela não saliente
Articulação frontonasal angulosa Articulação frontonasal curva
Rebordos supra-orbitários rombos Rebordos supra-orbitários cortantes
Apófises mastóides proeminentes Apófises mastóides menos

desenvolvidas
Crânio mais pesado Crânio mais leve
Mandíbula mais robusta Mandíbula menos robusta
Cristas de inserções musculares mais
acentuadas

Cristas de inserções musculares menos
pronunciadas

Côndilos occipitais longos e delgados Côndilos occipitais curtos e largos



Verificação do sangue x Identificação de pelos humanos

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Identificação quanto à raça:

 Caucásico

 Mongólico

 Negroide

 Indiano

 Australoide
Prof. Alexandre Herculano



Ângulo facial

 Jacquart: tem como ponto anterior a base da fenda nasal;

 Cloquet: tem como ponto anterior a linha de implantação dos dentes;

 Curvier: tem como ponto anterior a borda dos dentes.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



A Papiloscopia é dividida em quatro partes:

• Quiroscopia: processo de identificação por meio das impressões palmares

• Podoscopia: processo de identificação por meio das impressões
plantares;

• Poroscopia: processo de identificação por meio dos poros das papilas
dérmicas;

• Datiloscopia: processo de identificação humana por meio das impressões
digitais.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Sistema datiloscópico de Juan Vucetich

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Traumatologia Forense. Conceitos de trauma e de lesão. Consequências
jurídicas dos traumas. Avaliação da idade lesional e da reação vital.
Classificação dos agentes traumáticos e vulnerantes.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Classificação das energias vulnerantes:

 Mecânica;

 Física;

 Química;

 Físico-química;

 Bioquímica;

 Biodinâmica;

 Mista.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Estudo da equimoses

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Tipos de equimoses

 Petéquias;

 Víbices;

 Sugilação;

 Equimona;

 Manchas de Paltauf;

 Cianose cérvico-facial ;

 Equimoses perianais ou vulvovaginais;

 Equimose retrofaringeana de Brouardel.
Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Sinais especiais de equimoses:

 sinal do guaxinim

 sinal de Battle

 sinal de Cullen

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Lesões provocadas por martelo

 Mapa Mundi de Carrara

 Strassmann

 Terraza

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Lesão por precipitação

Prof. Alexandre Herculano
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Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Características das lesões incisas:

• o centro da ferida incisa é mais profundo do que as extremidades pela ação
em arco desenvolvida pelo braço do agressor.

• regularidade do fundo da lesão;

• ausência de traumatismos ao redor da ferida;

• são mais extensas do que profundas;

• sangram mais do que as feridas contusas;

• bordas da ferida são lisas e regulares.
Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal
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Medicina Legal

As lesões provocadas por instrumento perfurante de médio calibre são
também entendidas como feridas "fusiformes", "em casa de botão" ou "em
botoeira".

Edouard Filhos e Harl Ritter Von Langer foram autores que desenvolveram
estudos no campo das lesões perfurantes provocadas por instrumento de
médio calibre.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Lesões por instrumentos cortocontuntes;

Lesões por instrumentos perfurocortantes;

Lesões por instrumentos perfurocontundentes.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal
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Medicina Legal

Agentes Físicos Vulnerantes

Calor x Frio

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Agentes Físicos Vulnerantes

Explosões

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Agentes Físicos Vulnerantes

Eletricidade Natural x Eletricidade Industrial

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal



Agentes Físicos Vulnerantes

Radiações

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Agentes Físicos Vulnerantes

Pressão Atmosférica

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal
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Medicina Legal

Classificação das asfixias

Asfixias puras

Asfixias complexas

Asfixias mistas

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal
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Tanatologia. Diagnóstico da morte e suas consequências jurídicas. Conceito
moderno de morte e sua importância na doação de órgãos para transplante.
Causa jurídica da morte: morte natural, morte violenta, morte suspeita e
morte súbita. Cronotanatognose: fenômenos cadavéricos e sua valoração na
avaliação do tempo de morte. Declaração de óbito. Necessidade da necrópsia
médico-legal.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Classificação das morte x Efeitos da morte

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal
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Medicina Legal

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal
LIVORES EQUIMOSES

Sangue Não Coagulado Sangue Coagulado
Ausência de Malhas de Fibrina Presença de Malhas e Fibrina
Ausência de Infiltração Hemorrágica Infiltração Hemorrágica
Presença Em Locais Específicos Presença Em Qualquer Lugar Do Corpo
Sangue Dentro Dos Vasos Sangue Fora Dos Vasos
Integridade Dos Vasos Roturas De Vasos
Ausência De Transformação
Hemoglobínica

Sinais De Transformação De Hemoglobina

Presença De Metahemoglobina Ausência De Metahemoglobina



Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Venenos x Cáusticos

Os cáusticos podem ter:

 ação coagulante (ácidos);

 liquefativa (bases).

Prof. Alexandre Herculano
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O percurso do veneno através do organismo tem as seguintes fases:
penetração, absorção, distribuição, fixação, transformação e eliminação. Há
algumas situações ou fenômenos que podem ocorrer após a penetração do
veneno, tais como: mitridatização, toxicidade, intolerância, sinergismo e
equivalente tóxico.

Prof. Alexandre Herculano

Medicina Legal

Classificação das drogas

Prof. Alexandre Herculano
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Prof. Alexandre Herculano

Para um bom exame pericial os peritos devem exercitar a:

Paciência: ter calma na busca dos vestígios, sem eliminar etapas do processo para não
perder informações importantes;

Perseverança: Em determinadas situações é possível que não alcancemos a plenitude
do exame com completo esclarecimento e convencimento próprio acerca dos fatos,
entanto, se formos perseverantes na busca de vestígios, via de regra, chegaremos a
resultado satisfatório.

Atenção: primordial para um diagnóstico correto da cena do crime, pois um pequeno
detalhe aparentemente insignificante poderá configurar-se um vestígio que será
ponto chave para iniciarmos a montagem do quebra-cabeça. Em perícia não se poder
descartar nada em antes analisar sua veracidade e correlação com a cena do crime.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística



Quanto ao ambiente:

Local interno: quando o fato ocorre no interior de um prédio ou dentro de um
terreno cercado;

Local externo: é aquele ocorrido em logradouro público, via pública ou dentro
de um terreno baldio sem obstáculos;

Locais Relacionados: são duas ou mais áreas que tenham implicação com um
mesmo crime.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística

 Quanto à natureza do fato criminoso:
 Local de Homicídio
 Local de Suicídio
 Local de Crime de Trânsito
 Local de Arrombamento
 Local de Incêndio
 Local de Explosão
 Local de Dano
 Local de crime contra o Meio Ambiente

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística



Quanto à preservação:

Local idôneo (preservado ou não violado): é aquele no qual os Peritos
encontram os vestígios da mesma forma que foram deixados na ação
delituosa, ou seja, não sofreram quaisquer alterações após a consumação do
fato.

Local inidôneo (não preservado ou violado): é aquele que, quando da chegada
dos peritos, encontra-se alterado o estado das coisas, ou seja, sofreu alguma
alteração após a ocorrência do fato, sendo chamado também de local violado.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística

 Quanto à disposição dos vestígios:
 Local imediato - é considerado o local propriamente dito, ou seja, o local

onde ocorreu o fato e comumente se encontra o corpo da vítima.
 Local mediato – compreende as adjacências da área reservada ao

ambiente imediato, ou seja, toda a área além da demarcada como área
imediata. Nesta área é comum a constatação de marcas de pegadas,
rastros de veículos, coisas ou objetos caídos quando de luta corporal,
instrumentos utilizados na prática do crime etc.

 Local relacionado – é aquele que tem relação do mesmo fato em outros
locais, por exemplo, em outros locais são encontrados objetos que tenham
relação com o fato ocorrido naquela área.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística



Cadeia de Custódia

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística

.
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