CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 02/2018

ACADEMIA DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE PROVAS
GABARITO TIPO

VERDE
(Marque o tipo de gabarito na sua folha de respostas)
CARGO: ESCRIVÃO DE POLÍCIA I
PROVAS:







DIREITOS HUMANOS
LÍNGUA PORTUGUESA
NOÇÕES DE CRIMINOLOGIA
NOÇÕES DE DIREITO
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no
verso desta capa.
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 6 de Direitos Humanos, 20 de Língua Portuguesa, 5 de Noções de Criminologia, 10 de Noções de Direito, 14 de Noções de Informática e 5 de Noções de Medicina Legal. Confira-o.
2. Antes do início das provas, marque no local apropriado de sua Folha de
Respostas, o TIPO de gabarito, conforme apresentado na capa deste caderno.
3. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 2
(duas) horas e, no máximo, de 4 (quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas na Folha de Respostas oficial.
4. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do
recinto de realização das provas objetivas decorridas 2 (duas) horas do
início de aplicação das mesmas.
5. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua Folha
de Respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
6. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
7. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente com a Folha de
Respostas, devidamente preenchidos e assinados.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito e as questões das Provas Objetivas estarão disponíveis nos
endereços eletrônicos acadepol.policiacivil.mg.gov.br e www.fumarc.com.br, bem como disponibilizados no Quadro de Avisos disposto no
hall principal da sede da ACADEPOL, até 3 (três) dias úteis após a sua
realização.
10. ATENÇÃO: Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respostas,
com sua caligrafia usual, a seguinte frase:
“Concurso Público da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - Edital
02/18. Agora é a minha vez de ingressar no quadro de servidores da Polícia Civil Mineira”.
A Comissão do Concurso e a FUMARC lhe desejam uma boa prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE DIREITOS HUMANOS – Cad. TIPO VERDE
QUESTÃO 01
A respeito da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos
dos Idosos (2015), NÃO é correto afirmar:
(A) O Brasil não subscreveu a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos
Direitos Humanos dos Idosos.
(B) O Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, juntamente com a Argentina, o Chile,
a Costa Rica e o Uruguai; o instrumento entrou em vigor internacional em
13/12/2016.
(C) A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos é a primeira convenção internacional no mundo a proteger, de forma específica, os direitos humanos das pessoas idosas.
(D) A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos foi aprovada no dia 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização
da Violência contra a Pessoa Idosa.
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QUESTÃO 02
Sobre o acesso das pessoas cegas ou com deficiência visual (Tratado de Marraquexe) à leitura, pode-se afirmar, EXCETO:
(A) O tratado tem por destinatários todas as pessoas: a) cegas; b) que tenham
uma deficiência visual ou outra incapacidade de percepção ou de leitura que
não possa ser corrigida para se obter uma acuidade visual substancialmente
equivalente à de uma pessoa que não tenha esse tipo de deficiência ou dificuldade, e para quem é impossível ler material impresso de uma forma substancialmente equivalente à de uma pessoa sem essa deficiência ou dificuldade; c) que estejam impossibilitadas, de qualquer outra maneira, devido a
uma incapacidade física, de sustentar ou manipular um livro ou focar ou mover
os olhos da forma que normalmente seria apropriado para a leitura.
(B) O Tratado do Livro Acessível não limita os direitos de propriedade intelectual
de autores e editores.
(C) O Tratado do Livro Acessível define as expressões “obras”, “exemplar em formato acessível” e “entidade autorizada”.
(D) No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o Tratado por três quintos dos votos
dos membros de cada Casa, em dois turnos, isto é, pelo procedimento previsto
no art. 5º, § 3º, da Constituição.
QUESTÃO 03
Sobre o processo de formação dos tratados internacionais, NÃO é correto afirmar:
(A) Não gera efeitos a simples assinatura de um tratado se não for referendado
pelo Congresso Nacional, já que o Poder Executivo só pode promover a ratificação depois de aprovado o tratado pelo Congresso Nacional.
(B) É competência exclusiva da Câmara dos Deputados resolver definitivamente
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
(C) A ratificação, explica Flávia Piovesan, significa a subsequente confirmação formal por um Estado de que está obrigado ao tratado. Significa, pois, o aceite
definitivo, pelo qual o Estado se obriga pelo tratado no plano internacional.
(D) A assinatura do tratado, por si só, traduz um aceite precário e provisório. Tratase da mera aquiescência do Estado em relação à forma e ao conteúdo final do
tratado. A assinatura do tratado, via de regra, indica tão somente que o tratado
é autêntico e definitivo.
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QUESTÃO 04
Sobre a Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil, é CORRETO afirmar:
(A) O PNDH-3 carece de diretriz a respeito da profissionalização da investigação
de atos criminosos.
(B) No Brasil, já foram aprovados três Programas Nacionais de Direitos Humanos,
sendo: PNDH-1, no governo Fernando Henrique Cardoso; PNDH-2, no governo Luiz Inácio Lula da Silva; PNDH-3, no governo Dilma Rousseff.
(C) As diretrizes contidas no PNDH-2 e no PNDH-3 têm força normativa.
(D) A elaboração dos Programas Nacionais de Direitos Humanos decorreu de recomendação feita na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena
(1993).

QUESTÃO 05
Foram disposições acrescentadas no art. 5º da Constituição Federal de 1988, por
meio da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, EXCETO:
(A) Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
(B) O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação
tenha manifestado adesão.
(C) As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata.
(D) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
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QUESTÃO 06
Sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é CORRETO afirmar:
(A) O Estado brasileiro reconheceu a competência jurisdicional da Corte Interamericana em dezembro de 1998.
(B) É órgão jurisdicional do sistema regional, composto por 15 juízes nacionais de
Estados Membros da OEA, eleitos a título pessoal pelos Estados Partes da
Convenção.
(C) A Corte Interamericana não apresenta competência consultiva.
(D) A Comissão Interamericana e os Estados Partes podem submeter um caso à
Corte Interamericana, admitida a legitimação do indivíduo, nos termos da Convenção Americana.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. TIPO VERDE
Leia o Texto 1 a seguir e responda às questões de 07 a 09.
Texto 1:
O discurso relatado em depoimentos da justiça
Evocar ou reproduzir os enunciados emitidos por outros é comum na
nossa fala cotidiana. Nos depoimentos prestados na justiça brasileira, isso também
acontece, pois, de acordo com a bibliografia jurídica, a testemunha depõe sobre
suas percepções sensoriais a respeito dos fatos, o que inclui as falas pronunciadas
diante dela ou as que chegaram ao seu conhecimento por meio de outras pessoas.
A citação da fala do outro ocupa, portanto, um lugar de destaque nos depoimentos,
uma vez que somente por meio dela pode-se reconstruir alguns fatos.
Logo, o discurso citado aparece nos depoimentos como recurso empregado pela testemunha para incluir ou para compor informações. Entretanto, ele
aparece também como mecanismo utilizado pelo agente da justiça (juiz, delegado
ou escrivão) para realizar o assentamento escrito da fala da testemunha.
Embora a oralidade seja um dos princípios do processo penal, os depoimentos orais são reduzidos a termo pelo escrivão ou consignados pelo juiz, passando a fazer parte do processo, sob uma formalização escrita. Essa passagem
do oral para o escrito contribui para o caráter polifônico e controvertido da prova
testemunhal, pois é responsável por uma série de interferências dos agentes da
justiça na elaboração dos textos escritos, causando um remanejamento de estruturas e de pontos de vista em relação à voz original. [...]
Fonte: ROMUALDO, Edson C. O discurso relatado em depoimentos da justiça: formas e funções.
Acta Scientiarum. Human and Social Sciences. Maringá, v. 25, n. 2, p. 233-240, 2003.
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QUESTÃO 07
No Texto 1, o autor defende uma ideia e expõe seu ponto de vista, apresentando
argumentos para fundamentá-lo.
Sobre a argumentação do autor do Texto 1, é INCORRETO afirmar:
(A) Demonstra o comprometimento da passagem do discurso oral para o discurso
escrito.
(B) Defende a importância do discurso relatado para os procedimentos da justiça.
(C) Alerta para os cuidados com o registro da citação de fala nos depoimentos.
(D) Argumenta sobre a importância da documentação escrita como o princípio do
processo penal.
QUESTÃO 08
Um texto, seja oral ou escrito, é o discurso de um locutor, que pode abrir espaço
para a inclusão de outras vozes, de forma implícita ou explícita.
Sobre o Texto 1, é INCORRETO afirmar:
(A) Discute sobre a importância do registro de fala para reconstituição dos fatos.
(B) Demonstra a relação entre o discurso falado e o registro escrito do depoimento.
(C) Contém um exemplo de discurso direto utilizado pelo agente de justiça.
(D) Apresenta argumentação por meio de citação livre e de discurso indireto.
QUESTÃO 09
A coesão textual é o resultado da conexão entre as várias partes do texto, de modo
que este seja um veículo de interação entre o autor do texto e seu leitor.
INDIQUE o mecanismo de coesão gramatical mais utilizado pelo autor na estruturação do Texto 1.
(A)
(B)
(C)
(D)

Pronomes relativos.
Ordenadores.
Conectivos: conjunções e preposições.
Advérbios de tempo e lugar.
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Leia o Texto 2 e responda às questões de 10 a 12.
Texto 2:
“A linguagem, sendo uma elaboração cultural que se fundamenta na faculdade humana de imaginar, de simbolizar e de comunicar experiências vividas,
torna o indivíduo capaz de atuar no mundo pela palavra e de elaborar e atuar também sobre a linguagem.
Nesse sentido, a língua realiza atividades estruturantes, indeterminadas
do ponto de vista semântico e sintático. As significações e os sentidos textuais e
discursivos não podem estar aprisionados no interior dos textos, pelas estruturas
linguísticas.
A compreensão de textos é uma atividade criativa, e não simplesmente
reativa; não é uma questão de reagir, mas de agir sobre os objetos da cultura.
Trata-se de uma atividade dialógica de seleção, reordenação e reconstrução de
sentidos. Pois a língua não é totalmente transparente, podendo também ser ambígua ou polissêmica.”(p.50).
Fonte: COLARES, Virgínia. Retextualização do depoimento judicial oral em texto escrito. Veredas Rev. Est. Ling., Juiz de Fora, v. 9, n. 1 e n. 2, p. 29-54, jan./dez. 2005.

QUESTÃO 10
O verbo está diretamente relacionado com a existência e com a ação do homem
no mundo. Portanto, é a base da linguagem verbal.
No Texto 2, há o predomínio do uso de verbos no tempo:
(A) Pretérito Imperfeito do Indicativo, porque o texto se refere a um fato presente
em relação a outro fato passado.
(B) Presente do Subjuntivo, porque discute sobre uma situação presente, mas duvidosa.
(C) Presente do Indicativo, pois a autora argumenta em favor de uma verdade universal.
(D) Futuro do Subjuntivo, pois indica a possibilidade de realização no futuro próximo.
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QUESTÃO 11
As palavras dispostas nas orações exercem diferentes funções sintáticas, de modo
a possibilitar a transmissão da informação.
INDIQUE o termo da oração que NÃO consta na frase a seguir:
“Trata-se de uma atividade dialógica de seleção, reordenação e reconstrução de
sentidos.”
(A)
(B)
(C)
(D)

Sujeito indeterminado.
Objeto indireto.
Complemento Nominal.
Adjunto Adverbial.

QUESTÃO 12
A concordância é um fenômeno sintático. É o produto dos ajustes entre as palavras, de modo a indicar as flexões de gênero e de número.
Analise a concordância nominal dos trechos em destaque na frase abaixo.
As significações e os sentidos textuais e discursivos não podem estar aprisionados no interior dos textos, pelas estruturas linguísticas.
IDENTIFIQUE as asserções com (V) ou (F), conforme sejam verdadeiras ou falsas.
( )

( )
( )
( )

Quando temos dois ou mais substantivos, o(s) adjetivo(s) a eles relacionados pode(m) concordar com o substantivo mais próximo ou com a totalidade.
O adjetivo “linguísticas” concorda em gênero e número com o substantivo
“estruturas”.
O adjetivo “discursivos” refere-se aos dois substantivos: “significações” e
“sentidos”.
O particípio “aprisionados” está concordando no masculino plural, uma
vez que “significações” e “sentidos” são substantivos de gêneros diferentes.
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A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, V, V.
V, F, V, F.
F, V, F, V.
F, F, V, V.

QUESTÃO 13
Para manter a impessoalidade, as comunicações oficiais devem ser sempre formais.
IDENTIFIQUE o fator que NÃO concorre para a formalidade na Redação Oficial:
(A)
(B)
(C)
(D)

O uso do padrão culto de linguagem.
O ajuste do Pronome de Tratamento à autoridade a quem se dirige.
A polidez e civilidade na fundamentação textual.
A hierarquia entre as ideias: fundamentais e secundárias.

QUESTÃO 14
Os princípios norteadores da Redação Oficial visam facilitar o trabalho do redator
bem como garantir a precisão e a eficiência daquela comunicação.
Sobre Redação Oficial, é INCORRETO afirmar:
(A) Exige o uso do padrão culto da língua, de modo a consagrar uma linguagem
burocrática, com preferência pelo uso de determinadas expressões de tradição, incluindo, necessariamente, vocábulos de circulação restrita, de modo
que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos.
(B) É necessário considerar o Serviço Público como um único comunicador. Já no
caso do receptor, temos o próprio Serviço Público (de um órgão para outro) ou
o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público).
(C) As comunicações oficiais devem ter como objetivo assegurar uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes.
(D) A qualidade básica do texto oficial é a clareza, que se define pelo texto que
possibilita imediata compreensão pelo leitor.
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QUESTÃO 15
A ambiguidade em comunicações oficiais pode causar sérios problemas, portanto
deve ser evitada, de modo a garantir a precisão das informações.
INDIQUE a alternativa que NÃO contém problemas de ambiguidade.
(A) Roubaram o computador do gabinete em que eu costumava trabalhar.
(B) O Governador comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado.
(C) O Deputado saudou o Embaixador, em seu discurso, e solicitou sua intervenção no seu Estado.
(D) O Delegado de Polícia redigiu seu relatório e encaminhou o respectivo inquérito à justiça.
QUESTÃO 16
O ofício é um tipo de comunicação oficial que tem como finalidade o tratamento de
assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e também com
particulares.
É INCORRETO afirmar sobre a redação de ofício.
(A) São empregados somente dois fechos diferentes: “Respeitosamente” e “Atenciosamente”.
(B) O destinatário deve ser mencionado apenas pelo cargo que este ocupa.
(C) Deve conter: tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o
expede.
(D) A identificação do signatário deve trazer o nome e o cargo da autoridade que
o expede, abaixo do local de sua assinatura.
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Leia o Texto 3 e responda às questões de 17 e 18.
Texto 3:
Jovem em tratamento psiquiátrico mata a mãe
Um crime bárbaro mobilizou a Polícia Militar na Região de Venda Nova,
em Belo Horizonte, ontem. Um filho matou a mãe com mais de 20 facadas no
pescoço, no Bairro Lagoinha Leblon. O rapaz, de 22 anos, se apresentou espontaneamente à 9ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) e deu detalhes do
crime. Segundo a polícia, o jovem informou que tinha um relacionamento difícil
com a mãe e teria discutido com ela momentos antes de desferir os golpes. Ele
também apresentou um laudo médico, segundo o qual estaria passando por tratamento psiquiátrico. O assassino confesso foi encaminhado à Central de Flagrantes
do Bairro Alípio de Melo (Ceflan 4), na Região da Pampulha, onde ficará à disposição da Justiça. O corpo da mulher foi encontrado em uma cama, ao lado de um
outro filho dela, que não teve participação no crime, conforme a PM.
Fonte: Estado de Minas, 07/10/2018. Caderno Gerais, p. 14,

QUESTÃO 17
A coerência de um texto é constituída pelo plano da articulação de relações lógicas
de ideias, que também podem determinar o gênero textual.
Sobre os elementos determinantes do gênero textual do Texto 3, é INCORRETO
afirmar:
(A) Relata um fato com progressão temporal.
(B) Estrutura-se com frases verbais que indicam ações.
(C) Contém advérbios de tempo e de lugar que caracterizam as circunstâncias do
acontecimento.
(D) Apresenta um encadeamento argumentativo em defesa do fato.
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QUESTÃO 18
Os tipos textuais se constituem pelo modo de construção textual, caracterizado por
sequências com características linguísticas próprias, predomínio de tempos verbais específicos, estrutura sintática entre outros elementos que demarcam esses
tipos.
O tipo textual predominante no Texto 3 é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Narrativo.
Injuntivo.
Descritivo.
Argumentativo.

QUESTÃO 19
Figuras de linguagem são recursos utilizados normalmente para tornar mais expressivo o que queremos dizer. As mais comuns são a metáfora e a metonímia.
Analise as frases abaixo, indicando (1) para exemplo de metáfora e (2), para exemplo de metonímia.
(
(
(
(

) A Amazônia é o pulmão do mundo.
) O marido relata ter bebido apenas dois copos de leite.
) O suspeito resolveu quebrar o silêncio.
) A mulher alega que tem cinco bocas para alimentar.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

2, 1, 2, 1.
2, 2, 1, 1.
1, 2, 1, 2.
1, 1, 2, 2.
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QUESTÃO 20
Ocorre crase quando há a fusão da preposição “a” com o artigo definido feminino
“a” ou entre a preposição “a” e o pronome demonstrativo “aquele” (e variações).
INDIQUE a alternativa que apresenta uso FACULTATIVO da crase.
(A)
(B)
(C)
(D)

Irei à minha sala para buscar o projeto de consultoria.
O pai entregou àquele advogado a prova exigida pelo juiz.
O promotor se dirigiu às pessoas presentes no tribunal.
Solicitamos a devolução dos documentos enviados à empresa.

QUESTÃO 21
Na Redação Oficial, exige-se o uso do padrão formal da língua. Portanto, são necessários conhecimentos linguísticos que fundamentem esses usos.
Analise o uso da vírgula nas seguintes frases do Texto 3:
1. Um crime bárbaro mobilizou a Polícia Militar na Região de Venda Nova,
em Belo Horizonte, ontem.
2. O rapaz, de 22 anos, se apresentou espontaneamente à 9ª Área Integrada
de Segurança Pública (Aisp) e deu detalhes do crime.
3. Segundo a polícia, o jovem informou que tinha um relacionamento difícil
com a mãe e teria discutido com ela momentos antes de desferir os golpes.
INDIQUE entre os parênteses a justificativa adequada para uso da vírgula em
cada frase.
(
(
(

) Para destacar deslocamento de termos.
) Para separar adjuntos adverbiais.
) Para indicar um aposto.
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A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

3 – 2 – 1.
3 – 1 – 2.
2 – 1 – 3.
1 – 2 – 3.

QUESTÃO 22
Regência Nominal é a relação existente entre um nome (substantivo, adjetivo ou
advérbio) e os termos regidos por esse nome.
INDIQUE a alternativa que apresenta Regência Nominal INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Devo obediência aos meus pais.
O aluno é residente na Avenida Afonso Pena.
O interrogado mostrou-se insensível pelas perguntas feitas.
Os arquivos do convênio não estão acessíveis à consulta.

QUESTÃO 23
São múltiplas as possibilidades de combinar e relacionar as orações num período
composto, em função do efeito de sentido pretendido para aquele enunciado.
No período: “A tempestade foi tão intensa que em poucos minutos a cidade foi
completamente inundada.”, a relação estabelecida é de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Acordo e concessão.
Causa e consequência.
Proporção.
Temporalidade.
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QUESTÃO 24
As formas nominais dos verbos podem desempenhar diferentes funções: formar
locuções adverbiais, tempos compostos, orações reduzidas, além de funções típicas do substantivo, adjetivo e advérbio.
O período em que ocorreu uso INCORRETO das formas nominais é:
(A) O evento foi idealizado pelos alunos do curso de Turismo.
(B) O interrogado havia trago toda a documentação solicitada pelo investigador.
(C) Os participantes do congresso estavam aguardando a apresentação do palestrante principal.
(D) Terminada a aula, vamos conversar com a diretoria.
QUESTÃO 25
Regência Verbal é o estudo das relações estabelecidas entre o verbo (termo regente) e seus complementos (termos regidos).
INDIQUE a alternativa em que houve ERRO de Regência Verbal, comprometendo
o sentido da frase.
(A)
(B)
(C)
(D)

O secretário informou à autoridade interessada o teor da nova proposta.
O plano diretor aspira a estabilidade econômica da empresa.
O convênio implica a aceitação dos novos profissionais no setor de protocolo.
A maioria dos delegados compareceu à reunião do Sindicato.

Leia o Texto 4 e responda à questão 26.
Texto 4:
[...] “A Lei Maria da Penha está em harmonia com a nossa Carta Magna,
tendo em vista que foi criada a partir de uma conceituação de violência de gênero
ratificada pela Organização Mundial das Nações Unidas. Ressalte-se que a igualdade existente no texto constitucional não é formal, mas substancial, ou seja, exige
esse reconhecimento da perspectiva de gênero. Não se pode aceitar que a igualdade seja apenas formal, mas sim, efetiva e indispensável”. [...]
Fonte: BRAGA, Sérgio Murilo. Maria da Penha: 12 anos da Lei. Viver Brasil, ed. 213, p. 26, set. 2018.
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QUESTÃO 26
O conhecimento sobre a classificação das orações de um período composto pode
ampliar o panorama de compreensão das redes argumentativas propostas nos
textos, sejam profissionais ou não.
Analise o período: “Não se pode aceitar que a igualdade seja apenas formal, mas
sim, efetiva e indispensável”.
Sobre o papel da conjunção “mas” no período acima, é CORRETO afirmar.
(A)
(B)
(C)
(D)

Acrescenta uma argumentação contrária em relação à primeira oração.
Compara a relação temporal da Lei Maria da Penha.
Conclui articulando causa e consequência.
Imprime uma relação de proporcionalidade ao início do texto.
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PROVA DE NOÇÕES DE CRIMINOLOGIA – Cad. TIPO VERDE
QUESTÃO 27
A respeito dos objetos da Criminologia, analise as assertivas abaixo:
I.

O conceito de delito para a Criminologia é o mesmo para o Direito Penal,
razão pela qual tais disciplinas se mostram complementares e interdependentes.

II.

Desde os teóricos do pensamento clássico, o centro dos interesses investigativos da primitiva Criminologia sempre esteve no estudo do criminoso,
prisioneiro de sua própria patologia (determinismo biológico), ou de processos causais alheios (determinismo social).

III.

O controle social consiste em um conjunto de mecanismos e sanções sociais que pretendem submeter o indivíduo aos modelos e às normas comunitários. Para alcançar tais metas, as organizações sociais lançam mão
de dois sistemas articulados entre si: o controle social informal e o controle
social formal.

IV.

A particularidade essencial da vitimologia reside em questionar a aparente
simplicidade em relação à vítima e mostrar, ao mesmo tempo, que o estudo da vítima é complexo, seja na esfera do indivíduo, seja na interrelação
existente entre autor e vítima.

São CORRETAS apenas as assertivas:
(A)
(B)
(C)
(D)

III e IV.
II, III e IV.
II e IV.
I, II e III.
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QUESTÃO 28
A relação entre Criminologia e Direito Penal está evidenciada de forma CORRETA
em:
(A) A Criminologia aproxima-se do fenômeno delitivo, sendo prescindível a obtenção de uma informação direta desse fenômeno. Já o Direito Penal limita
interessadamente a realidade criminal, mediante os princípios da fragmentariedade e da seletividade, observando a realidade sempre sob o prisma do
modelo típico.
(B) A Criminologia tem natureza formal e normativa. Ela isola um fragmento parcial da realidade, a partir de critérios axiológicos. Por outro lado, o Direito Penal reclama do investigador uma análise totalizadora do delito, sem mediações formais ou valorativas que relativizem ou obstaculizem seu diagnóstico.
(C) A Criminologia e o Direito Penal são disciplinas autônomas e interdependentes, e possuem o mesmo objetivo com meios diversos. A Criminologia, na
atualidade, erige-se em estudos críticos do próprio Direito Penal, o que evita
qualquer ideia de subordinação de uma ciência em cotejo com a outra.
(D) A Criminologia versa sobre normas que interpretam em suas conexões internas, sistematicamente. Interpretar a norma e aplicá-la ao caso concreto, a
partir de seu sistema, são os momentos centrais da Criminologia. Por isso, ao
contrário do Direito Penal, que é uma ciência empírica, a Criminologia tem um
método dogmático e seu proceder é dedutivo sistemático.
QUESTÃO 29
Analise com atenção o trecho abaixo:
“[...] surgido nos anos 60, é o verdadeiro marco da chamada teoria do conflito. Ele
significa, desde logo, um abandono do paradigma etiológico-determinista e a substituição de um modelo estático e monolítico de análise social por uma perspectiva
dinâmica e contínua de corte democrático. A superação do monismo cultural pelo
pluralismo axiológico de pensamento. Assim, a ideia de encarar a sociedade como
um todo pacífico, sem fissuras interiores, que trabalha para a manutenção da coesão social, é substituída, em face de uma crise de valores, por uma referência
que aponta para as relações conflitivas existentes dentro da sociedade e que estavam mascaradas pelo sucesso do Estado de Bem-Estar Social”
(SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 236).
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Sobre o trecho, é CORRETO afirmar que se refere ao movimento criminológico
(A)
(B)
(C)
(D)

da subcultura delinquente, ramificação da Criminologia do Conflito.
da associação diferencial, ramificação da Criminologia do Consenso.
da anomia, ramificação da Criminologia do Consenso.
do labelling approach, ramificação da Criminologia do Conflito.

QUESTÃO 30
Leia com atenção trechos da reportagem abaixo:
Pesquisa inédita diz que não há relação direta entre homicídios na zona sul
de São Paulo e o tráfico de drogas
Estudo desvincula tráfico de violência
Pesquisa inédita reproduz a geografia das drogas em São Paulo e revela
que não se pode associar diretamente o tráfico à violência, principalmente aos
homicídios.
Mostra também que a maconha é a droga mais apreendida e que ela é
mais usada em bairros de classe média da região sudoeste da cidade, como Pinheiros, Campo Belo e Vila Mariana.
O estudo, realizado pela Fundação Escola de Sociologia e Política (Fesp),
com apoio do Ilanud, órgão da ONU que trata da violência, e do Conen (Conselho
Estadual de Entorpecentes), fez o levantamento das prisões de pessoas acusadas
de uso e de tráfico de drogas nos distritos policiais da capital, durante o segundo
semestre de 1996. O trabalho foi concluído no final de 1997.
Nesse período, houve 501 casos de apreensão de maconha, 362 de cocaína e 358 de crack. A maconha representou mais de um terço das apreensões.
Segundo a pesquisa, o maior volume de prisões de traficantes acontece
no centro e na zona norte da cidade. Nessas regiões, estão os bairros onde ocorreram entre 6 e mais de 20 prisões de traficantes no segundo semestre de 1996.
De acordo com o chefe do CPM (Comando de Policiamento Metropolitano
de São Paulo), coronel Valdir Suzano, a distribuição do efetivo da PM é proporcional à quantidade de habitantes de cada região da cidade, o que, em princípio,
descartaria a hipótese de um número menor de apreensões de drogas na zona sul
em razão de uma menor presença da polícia.
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O estudo questiona a habitual vinculação dos homicídios ocorridos na
zona sul ao envolvimento de seus autores e vítimas com o tráfico ou o uso de
drogas.
Segundo o DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa), 40%
das chacinas ocorridas na região sul de São Paulo têm envolvimento de drogas.
No entanto, de acordo com a pesquisa da Fesp, na região sul, a mais violenta da cidade, é onde acontece o menor número de prisões por causa de drogas.
"A Seccional Santo Amaro vem sendo a campeã dos homicídios na cidade
(em sua área ocorrem cerca de 25% dos assassinatos da capital). Contudo, apresenta taxa pequena ou média de tráfico", disse o pesquisador Guaracy Mingardi.
"Portanto, não se pode dizer que exista uma correlação imediata entre homicídio e tráfico de entorpecentes."
Segundo Mingardi, a alta incidência de criminalidade na zona sul pode ser
explicada pela ocupação desordenada da região.
"Lá é a zona desorganizada, de ocupação recente. Ela é mais violenta
porque não há uma sociabilidade antiga que una as pessoas. É uma região pobre,
sem infraestrutura, onde predomina a cultura da violência. O tráfico mata, mas não
é tanto quanto se supõe".
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff12069801.htm

De acordo com a teoria da ecologia criminal formulada pela Escola de Chicago,
aplicada à reportagem, é INCORRETO afirmar:
(A) Os índices mais preocupantes de criminalidade são encontrados naquelas
áreas da cidade onde o nível de desorganização social é maior.
(B) É na periferia, ao menos segundo consta da reportagem, que o maior número
de crimes ocorre, pois nessas áreas não há uma forte presença do Estado;
os laços que comumente são formados entre as pessoas praticamente inexistem.
(C) Com as transformações muito profundas na cidade, o papel de controle social
informal desempenhado pela vizinhança continua a manter o controle da criminalidade. Apesar da fragmentação do controle social formal, a família, a
igreja, a escola, o local de trabalho, os clubes de serviço conseguem refrear
as condutas humanas.
(D) A ausência completa do Estado dá origem a uma sensação de completa anomia, condição potencializadora para o surgimento de grupos justiceiros, bandos armados que acabam por substituir o Estado na tarefa do Estado de controle da ordem.
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QUESTÃO 31
“Dentre as principais contribuições teóricas da criminologia crítica está o fato de
que o fundamento mais geral do ato desviado deve ser investigado junto às bases
estruturais econômicas e sociais, que caracterizam a sociedade na qual vive o
autor do delito. Vale dizer, a perfeita compreensão do fato delituoso não está no
fato em si, mas deve ser buscada na sociedade em cujas entranhas podem ser
encontradas as causas últimas da criminalidade”.
(SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 309).

Assim, sendo certo que uma das principais contribuições dos teóricos críticos para
a modificação do direito penal está em mudar o paradigma das criminalizações,
analise as asserções a seguir:
I. A proposta para o processo criminalizador (incriminação legal), a partir
da visão crítica, objetiva reduzir as desigualdades de classe e sociais.
PORQUE
II. Faz repensar toda a política criminalizadora do Estado, que deve assumir
uma criminalização e penalização da criminalidade das classes sociais
dominantes: criminalidade econômica e política (abuso de poder), práticas antissociais na área de segurança do trabalho, da saúde pública, do
meio ambiente, da economia popular, do patrimônio coletivo estatal e –
não menos importante – contra o crime organizado.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II são proposições falsas.
I e II são proposições verdadeiras e II é uma justificativa correta da I.
I e II são proposições verdadeiras, mas II não é uma justificativa correta da I.
I é uma proposição verdadeira e II é uma proposição falsa.
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PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO – Cad. TIPO VERDE
QUESTÃO 32
A capacidade jurídica envolve a aptidão para adquirir direitos e assumir deveres
pessoalmente. Mais especificamente, significa que as mais diversas relações jurídicas (celebrar contratos, casar, adquirir bens, postular perante o Poder Judiciário...) podem ser realizadas pessoalmente pelas pessoas plenamente capazes ou
por intermédio de terceiros (o representante ou assistente) pelos incapazes (citado
por Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald).
Sobre a capacidade jurídica para os atos jurídicos, é CORRETO afirmar:
(A) Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com quatorze anos completos
tenha economia própria.
(B) Cessará, para os menores, pela colação de grau em curso técnico profissionalizante devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura.
(C) Cessará, para os menores, a incapacidade pela concessão dos pais, ou de um
deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de
homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver
dezesseis anos completos.
(D) A menoridade cessa aos vinte e um anos completos, quando a pessoa fica
habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
QUESTÃO 33
Em 08 de novembro de 2013, entrou em vigor a Lei Orgânica da Polícia Civil. Esse
diploma trouxe novas perspectivas a nossa Instituição, fixando suas competências
e atribuições, bem como os seus princípios hierárquicos.
Face ao enunciado, a afirmativa que está em consonância com esse diploma é:
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(A) A Polícia Civil é órgão permanente do poder público, dirigido por Delegado de
Polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e
da disciplina.
(B) Compete aos policiais civis representar ao Poder Judiciário pela decretação
de medidas cautelares pessoais e reais.
(C) São atividades exclusivas da PCMG a polícia técnico-científica, o processamento e o arquivo de identificação civil e criminal, bem como o registro e o
licenciamento de veículos automotores e a habilitação de condutores.
(D) São órgãos da administração superior da Polícia Civil de Minas Gerais: a Chefia da PCMG, o Gabinete da Chefia da PCMG, a Chefia Adjunta da PCMG e a
Corregedoria Geral de Polícia Civil.
QUESTÃO 34
Considerando a definição de Maria Sylvia Di Petro de que o Direito Administrativo
é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes e as pessoas
jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica
não contenciosa que exerce e os bens e meios de que se utiliza para a consecução
de seus fins, de natureza pública, é CORRETO afirmar:
(A) Quando nos referimos a “órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas”,
estamos nos referindo à Administração em seu sentido subjetivo. São pessoas
“administrativas”, porque se excluem do conceito as pessoas jurídicas políticas
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), que constituem objeto de estudo do Direito Constitucional.
(B) A expressão “fins de natureza pública” serve para separar, para diferenciar, os
aspectos subjetivo e material do critério teleológico, o qual nem sempre está
presente no Direito Administrativo, já que toda a atividade administrativa é voltada à consecução do interesse público, no qual se insere a realização dos
direitos fundamentais.
(C) A expressão “bens e meios de ação de que se utiliza” abrange uma gama de
institutos que constituem objeto de disciplina pelo Direito Administrativo, excetuando as parcerias com entes privados (como concessionários, permissionários ou organizações não governamentais).
(D) A expressão “atividade não contenciosa” demonstra que a atividade administrativa stricto sensu não se sujeita à apreciação judicial, sendo uma decorrência da posição de superioridade do Estado ante o particular.
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QUESTÃO 35
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, também
chamada de “Constituição Cidadã”, elenca no Capítulo I, do Título II, os direitos e
deveres individuais e coletivos.
Das opções abaixo, assinale a que é INVERÍDICA.
(A) É garantido o direito de propriedade.
(B) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
(C) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de
autorização do poder público.
(D) A propriedade atenderá a sua função social.

QUESTÃO 36
A policial Michele Putin, na noite de 14 de março de 2018, quando retornava para
sua casa, após liderar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes na
comunidade de “Miracema do Norte”, foi abordada por dois homens armados e
friamente assassinada. Num fenomenal trabalho investigatório, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os assassinos como sendo os irmãos Jorge e Ernesto
Petralha, apurando que tal homicídio se deu em represália pelas prisões ocorridas
quando da citada operação policial.
Diante desse quadro, podemos asseverar que os assassinos responderão por:
(A) Homicídio qualificado por motivo torpe, conduta tipificada no art. 121, § 2°, II
CP.
(B) Homicídio qualificado por motivo fútil, conduta tipificada no art. 121, § 2°, II CP.
(C) Homicídio funcional, conduta tipificada no art. 121, § 2°, VII CP.
(D) Feminicídio, conduta tipificada no art. 121, § 2°, VI CP.

27
QUESTÃO 37
Compreendido o conceito de flagrante delito, pode-se definir a prisão em flagrante
como uma medida de autodefesa da sociedade, consubstanciada na privação da
liberdade de locomoção daquele que é surpreendido em situação de flagrância, a
ser executada independentemente de prévia autorização judicial (CF, art. 5°, LXI).
Face ao exposto, a afirmativa CORRETA afeta ao instituto do “flagrante” no âmbito
do Processo Penal é:
(A) Teremos a figura do flagrante provocado quando, valendo-se de investigação
anterior, sem a utilização de um agente provocador, a autoridade policial ou
terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar
a prisão em flagrante, respondendo o agente pelo crime praticado na modalidade consumada, ou, a depender do caso, tentada.
(B) Teremos a figura do flagrante esperado quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o
objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as
providências para que o delito não se consume. Como adverte a doutrina,
nessa hipótese de flagrante, o suposto autor do delito não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da exterioridade de
um crime.
(C) Quando da lavratura do Auto de Prisão em flagrante, o escrivão de polícia,
independentemente da presença da Autoridade Policial, deverá proceder à
oitiva do conduzido, do condutor e de duas testemunhas que presenciaram
toda a ação policial que culminou na apreensão do conduzido.
(D) No flagrante presumido, ficto ou assimilado, o agente é preso logo depois de
cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele o autor da infração (CPP, art. 302, IV). Nesse caso, a lei não
exige que haja perseguição, bastando que a pessoa seja encontrada logo depois da prática do ilícito com coisas que traduzam um veemente indício da
autoria ou participação no crime.
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QUESTÃO 38
Ao anoitecer de 28 de abril de 2017, o funcionário público municipal Mário Pança,
ao sair da prefeitura de Passárgada, onde trabalha, encontra um pacote contendo
cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em notas de R$ 100,00. Feliz com a possibilidade de saldar todas as suas dívidas, leva tal numerário para casa e, no dia
seguinte, procura seus credores, saldando um a um. Marta Rochedo, que havia
perdido tal numerário, procura a Delegacia de Polícia local pedindo providências a
respeito. Os policiais civis realizam investigações, conseguindo apurar que Mário
Pança havia encontrado tal numerário, dando cabo de suas dívidas com o mesmo.
Diante de tal enunciado, a opção em que se enquadra a conduta praticada por
Mário Pança é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Peculato apropriação.
Furto simples.
Furto privilegiado.
Apropriação indébita de coisa alheia achada.

QUESTÃO 39
Considerando que o Inquérito Policial é um procedimento de natureza administrativa em que não se pode falar em partes stricto sensu, já que não existe uma estrutura processual dialética, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, com
fulcro no enunciado retro, é CORRETO afirmar:
(A) Por sua própria natureza, o procedimento do inquérito policial deve ser inflexível, em obediência a uma ordem pré-determinada e rígida que norteia tal
procedimento.
(B) Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
(C) No inquérito policial, temos necessariamente duas partes stricto sensu, em razão de sua estrutura processual dialética, sob a garantia do contraditório e da
ampla defesa.
(D) É facultada ao advogado do investigado a participação irrestrita a todos os atos
do inquérito policial, sob pena de nulidade que maculará a posterior ação penal.
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QUESTÃO 40
A Constituição Federal de 1988 elencou vários princípios processuais penais, porém, no contexto de funcionamento integrado e complementar das garantias processuais penais, não se pode perder de vista que os Tratados Internacionais de
Direitos Humanos firmados pelo Brasil também incluíram diversas garantias ao
modelo processual penal brasileiro. Nessa ordem, a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (CADH - Pacto de São José da Costa Rica) prevê diversos direitos relacionados à tutela da liberdade pessoal (Decreto 678/92, art. 7°), além de
inúmeras garantias judiciais (Decreto 678/92, art. 8°).
Diante do enunciado, é CORRETO afirmar:
(A) Pelo Princípio do Estado de Inocência, temos que, “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
(B) Pelo Princípio do Contraditório, temos que o brocardo in dubio pro reo só incide
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, na revisão
criminal, que pressupõe o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
ou absolutória imprópria, não há que falar em in dubio pro reo, mas sim em in
dubio contra reum.
(C) Pelo Princípio da Publicidade, temos a preocupação do legislador em garantir
o acesso irrestrito a todos os atos processuais, sem qualquer tipo de ressalva.
(D) Pelo Princípio da Ampla Defesa, temos a abrangência do direito à defesa técnica (processual ou específica) e à autodefesa (material ou genérica), havendo
entre elas uma relação de complementaridade.
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QUESTÃO 41
Nossa Constituição Federal, ao dispor sobre a “Organização dos Poderes”, trata,
no Capítulo IV, das funções essenciais à Justiça: o Ministério Público, a Advocacia
Pública e a Defensoria Pública.
Quanto ao Ministério Público, a única opção que está em conformidade com nossa
Carta Magna é:
(A) Promover, subsidiariamente, a ação penal pública, na forma da lei.
(B) Promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos.
(C) Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do
órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto de maioria simples de seus membros, assegurada ampla defesa.
(D) Dentre as garantias gozadas pelos membros do Ministério Público, temos a
vitaliciedade após 5 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por
sentença judicial transitada em julgado.
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QUESTÃO 42
Sobre as opções de menu do LibreOffice Impress 5.4.7, versão português, é CORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

“Transição de slides” está no menu “Apresentação de slides”.
“Macros” está no menu “Inserir”.
“Girar” está no menu “Ferramentas”.
“Animação” está no menu “Formatar”.

QUESTÃO 43
Uma janela anônima no navegador Google Chrome 69.x, versão português, é um
modo que abre uma nova janela onde é possível navegar na Internet em modo
privado, sem que o Chrome salve os sites que o usuário visita. O atalho de teclado
que abre uma nova janela anônima é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ctrl+Shift+N.
Ctrl+Shift+J.
Ctrl+N.
Ctrl+J.

QUESTÃO 44
A opção do grupo “Incluir” da guia “MENSAGEM” da janela de edição de uma nova
mensagem no Microsoft Outlook, versão português do Office 2013, que permite,
por exemplo, enviar um documento do Word como anexo em uma mensagem é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Incluir Arquivo.
Anexar Item.
Anexar Documento.
Anexar Arquivo.
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QUESTÃO 45
Analise as seguintes afirmativas sobre ataques maliciosos, ameaças e vulnerabilidades:
I–

Spoofing é um tipo de ataque em que uma pessoa, programa ou computador
se disfarça, a fim de ganhar acesso a algum recurso.
II – Phishing é um ataque que busca obter informações financeiras pessoais ou
privativas por meio do uso de domínio falso.
III – Pharming é um tipo de fraude em que um invasor tenta enganar a vítima
para que forneça informações particulares.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e III, apenas.
I e II, apenas.
I, apenas.

QUESTÃO 46
São exemplos de atalhos padrão disponíveis na seção “Favoritos” do Windows
Explorer do Microsoft Windows 7, versão português, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Locais.
Downloads.
Documentos.
Área de Trabalho.
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QUESTÃO 47
A função do LibreOffice Calc 5.4.7, versão português, que verifica se dois textos
são idênticos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

IGUAL.
EXATO.
CORRESP.
COMPARA.

QUESTÃO 48
Considere a formatação de fonte do texto abaixo do Microsoft Word, versão português do Office 2013:

ESSE TEXTO ESTÁ FORMATADO
Foram utilizadas as seguintes opções de formatação, considerando todo o texto
ou apenas parte dele:
(A)
(B)
(C)
(D)

Versalete e Subscrito.
Versalete e Sobrescrito.
Todas em Maiúsculas e Subscrito.
Todas em Maiúsculas e Sobrescrito.

QUESTÃO 49
A opção de menu do LibreOffice Impress 5.4.7, versão português, que permite
acessar o slide mestre, onde é possível adicionar elementos que deverão aparecer
em todos os slides da apresentação que utilizam o mesmo slide mestre é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Formatar  Slide mestre.
Ferramentas  Slide mestre.
Exibir  Slide mestre.
Editar  Slide mestre.
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QUESTÃO 50
Considere a planilha abaixo do Microsoft Excel, versão português do Office 2013:

Considerando que se deseja copiar (Ctrl+C) a célula C5 e colar (Ctrl+V) no intervalo de células C6:C9 para que cada célula deste intervalo tenha o seu valor multiplicado pelo valor da célula C2 corretamente, o conteúdo da célula C5 deveria
ser:
(A)
(B)
(C)
(D)

=B5*VALOR(C2).
=B5*C2.
=B5*C$2.
=B5*$C2.

QUESTÃO 51
O tipo de malware que modifica ou substitui um ou mais programas existentes para
ocultar o fato de que um computador tenha sido comprometido, ocultando vestígios
de ataque, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Worm.
Spyware.
Rootkit.
Cavalos de Tróia.
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QUESTÃO 52
Considere o objeto abaixo do Microsoft Word, versão português do Office 2013:

O efeito acima pode ser obtido utilizando a opção da guia “INSERIR”:
(A)
(B)
(C)
(D)

WordArt.
SmartArt.
Símbolo.
Formas.

QUESTÃO 53
Em relação aos grupos de opções disponíveis nas guias do Microsoft Word, versão
português do Office 2013, considerando a configuração de instalação padrão, correlacione as colunas a seguir:
Grupo
1. Estilo
2. Organizar
3. Tabelas
4. Formatação do Documento

(
(
(
(

)
)
)
)

Guia
Inserir
Página Inicial
Layout de Página
Design

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

4, 1, 2, 3.
3, 1, 2, 4.
3, 2, 4, 1.
2, 1, 4, 3.
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QUESTÃO 54
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis nos grupos e guias
do Microsoft PowerPoint, versão português Office 2013:
I – Apagar, Dividir e Barras Aleatórias são opções de Transição de Slides.
II – O atalho de teclado “Shift+F5” inicia a apresentação a partir do slide que
estiver selecionado.
III – Esmaecer, Surgir e Dividir são opções de Animação de elementos contidos
em um Slide.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, apenas.
I e III, apenas.
I e II, apenas.

QUESTÃO 55
O tipo de ameaça à segurança de um computador que consiste em um programa
completo que se replica de forma autônoma para se propagar para outros computadores é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Spam.
Spyware.
Vírus.
Worm.
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QUESTÃO 56
Uma mulher comete tentativa de autoextermínio por ingestão de pesticidas. Por
isso, ficou internada durante um mês antes do óbito, o qual se deu no próprio hospital onde fora atendida desde o início. O óbito se deu por infecção generalizada,
decorrente de complicações da internação prolongada.
Nesse caso, o corpo
(A) se impõe à análise de autoridade do judiciário, para autorizar ou cancelar a
necessidade de necrópsia tipo clínica.
(B) pertence à família, a qual decidirá se irá inumar ou cremar.
(C) está sob a posse do Poder Público, o qual tem esse direito em qualquer tempo,
devendo ser necropsiado por peritos oficiais ou “ad hoc”.
(D) deverá ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos, pois a morte foi
natural, ou seja, “infecção generalizada”.

QUESTÃO 57
Uma criança de 4 anos começa a vomitar na frente de pais e tios, dentre outros
familiares e amigos, vindo a falecer por um alimento “entalado na garganta”.
A conduta CORRETA é:
(A) Providenciar encaminhamento junto às autoridades para o IML.
(B) Por se tratar de acidente doméstico comum, trata-se de morte sem necessidade de investigações formais, não devendo o corpo ir ao Serviço de Verificação de Óbito.
(C) Deve ser registrado um Boletim de Ocorrência antes de ir ao Serviço de Verificação de Óbito, por se tratar de um incidente social e familiar.
(D) Comunicar diretamente à funerária para tramitação da inumação, sem entraves, pois já há grande sofrimento social e familiar.
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QUESTÃO 58
A tonalidade da equimose é um aspecto de grande interesse médico pericial.
Sobre isso, é CORRETO afirmar que é sempre
(A) vermelho-escura. Depois, com o correr do tempo, ela se apresenta avermelhada, violácea, azulada, esverdeada e, finalmente, amarelada, não desaparecendo antes de 40 dias.
(B) vermelho-escura. Depois, com o correr do tempo, ela se apresenta avermelhada, violácea, azulada, esverdeada e, finalmente, amarelada, desaparecendo, em média, entre 8 e 14 dias.
(C) avermelhada. Depois, com o correr do tempo, ela se apresenta vermelho-escura, violácea, azulada, esverdeada e, finalmente, amarelada, desaparecendo, em média, entre 8 e 14 dias.
(D) avermelhada. Depois, com o correr do tempo, ela se apresenta vermelho-escura, violácea, azulada, esverdeada e, finalmente, amarelada, desaparecendo, em média, entre 15 e 20 dias.

QUESTÃO 59
Em relação à máscara equimótica de Morestin, NÃO é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

pode ser encontrada na asfixia mecânica.
ocorre na asfixia por monóxido de carbono, a qual é tipicamente azulada.
é conhecida por cianose cervicofacial de Le Dentut.
aparece frequente na compressão torácica.
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QUESTÃO 60
A midritização se refere
(A) ao fenômeno caracterizado pela elevada resistência orgânica aos efeitos tóxicos dos venenos.
(B) à propriedade que tem determinada substância de causar internamente, por
efeito químico, um dano midriático a um organismo vivo.
(C) à exaltada sensibilidade de alguns indivíduos a pequenas doses de veneno.
(D) à ação tegumentar de cáusticos, através de efeitos coagulantes ou liquefacientes, com intenção do agressor em enfeiar a vítima.
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