PORTUGUÊS – PROF. DÉCIO TERROR

5

A mera opinião reiteradamente se baseia
apenas na achologia, “eu acho isso, eu acho
aquilo”. Precisamos saber distinguir o que é
opinião daquilo que é um pensamento
fundamentado, consolidado, provado. Claro que
a opinião deve ter o seu lugar, mas ela tem um
nível de individualidade muito grande: “eu penso
isso, eu penso aquilo”.

No mundo acadêmico não basta a achologia,
até brincamos com essa ideia. Na ciência nada
se constrói somente sobre opinião. Ciência se
constrói sobre uma opinião que pode ser
compartilhada, discutida, comprovada e validada
por um grupo de pessoas, um grupo de
alguns tipos de círculos de
15 estruturas,
conhecimento e, acima de tudo, por uma
comunidade de saber.
10

Não é que se invalide a opinião, tanto que em
medicina, quando não concordamos com um
20 diagnóstico, ou queremos aprofundar mais,
temos o direito de procurar uma segunda ou
terceira opinião. Há uma validade nessa
construção.
25

Por outro lado, nada funciona para a Ciência
e para o Conhecimento, nem para o mundo
técnico, nem para o mundo acadêmico, com
base na achologia.

O “eu acho” precisa ter fundamentação,
passar por uma série de critérios que fazem com
30 que a opinião tenha sua validade, mas é uma
validade limitada no conjunto de procedimentos,
e este precisa ter mais densidade do que “eu
acho”.
Mario Sergio Cortella

Considerando as ideias e estruturas
linguísticas do texto, julgue os itens a
seguir.
1. O texto condena o achismo veiculado nas
metodologias científicas.
2. Os elementos linguísticos do texto, com
predominância da primeira pessoa do singular,
como em “eu acho”, demonstram que o texto é
de cunho intimista, subjetivo.
3. O vocábulo “achologia” pode ser empregado,
na primeira ocorrência do texto, entre aspas a
fim de marcar um neologismo, isto é, uma
palavra inventada e estranha ao vocabulário
consagrado nos dicionários.

4. O verbo “distinguir” (linha 3) é um exemplo
de verbo que exige complemento verbal direto,
isto é, “o que é opinião daquilo que é um
pensamento
fundamentado,
consolidado,
provado” (linhas 3 a 5).
5. A vírgula na linha 9 pode ser substituída por
travessão, haja vista que o trecho “até
brincamos
com
essa
ideia”
pode
ser
compreendido como um comentário à parte do
autor.
6. As ocorrências da palavra “se”, nas linhas 1 e
11, indicam que os termos “A mera opinião”
(linha 1) e “nada” (linha 10) têm valor paciente
nas orações em que se encontram.
7. Os vocábulos “compartilhada” (linha 13),
“discutida” (linha 13), “comprovada” (linha 13) e
“validada” (linha 13) são empregados com a
finalidade de caracterizar o substantivo “opinião”
(linha 11).
8. Na linha 11, o vocábulo “constrói” demonstra
que este texto foi escrito antes de 2015, ano a
partir do qual o Novo Acordo Ortográfico não
permitiu mais o emprego de acento gráfico em
palavras com ditongos abertos tônicos, como em
“ideia”, “assembleia”, “jiboia”, “heroico”, “heroi”.
9. A segunda ocorrência do conectivo “nem”
(linha 26) pode ser substituída por tampouco,
preservando-se a correção gramatical e a lógica
textual.
10.
O vocábulo “mas” (linha 30) pode ser
substituído por embora, mantendo-se a
correção e o sentido original.
11.
As vírgulas das linhas 5, 13 e 14 são
empregadas pelo mesmo motivo.
12.
Os vocábulos “reiteradamente” (linha 1),
“muito” (linha 7), “somente” (linha 11) e “mais”
(linha 32) são classificados como advérbios, por
transmitirem circunstâncias.
13.
Na linha 9, a expressão “a achologia” é
termo sintático que completa o sentido de
“basta”.
14.
Na linha 22, se a expressão “uma
validade” fosse substituída por validades, o
verbo da oração de que esse termo faz parte
também deveria se flexionar no plural.
15.
O pronome “este” (linha 32) retoma a
expressão “conjunto de procedimentos” (linha
31).
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INFORMÁTICA – PROF. VICTOR DALTON
16. A infecção de um computador por vírus
enviado via correio eletrônico ocorrerá quando
se recebe um email com o arquivo infectado
anexado à mensagem eletrônica.
17. Confidencialidade é a garantia de que
somente pessoas autorizadas tenham acesso à
informação, ao passo que disponibilidade é a
garantia de que os usuários autorizados tenham
acesso, sempre que necessário, à informação e
aos ativos correspondentes.
18. Atualmente, um dos procedimentos de
segurança mais adotados pelos sítios é chamado
de captcha. As captchas mais conhecidas são as
imagens distorcidas de um código alfanumérico.
Esse mecanismo é considerado bastante seguro,
por conseguir diferenciar usuários humanos de
robôs, uma vez que, via de regra, os robôs não
conseguem resolver os problemas do captcha.
19. Caso computadores estejam conectados
apenas a uma rede local, sem acesso à Internet,
a instalação de firewall em cada computador da
rede é suficiente para evitar a contaminação por
vírus de um computador dessa rede.
20. No LibreOffice Writer, CTRL+A é comando de
atalho para abrir um documento existente. No
Microsoft Word, CTRL + A serve para selecionar
o documento inteiro.
21. Nos aplicativos do LibreOffice, a opção
Caracteres não imprimíveis oferece a ação de
exibir ou ocultar itens como tabulações, marcas
de espaço, parágrafos e demais itens de edição
que não aparecem na versão impressa.
22. No LibreOffice Calc, ao se selecionar uma
célula
e,
em
seguida,
pressionar
simultaneamente as teclas Shift e Delete, a
formatação da célula será removida, mas o seu
conteúdo será mantido.
23. No Windows 10, é possível visualizar
notificações de e-mails recentes do Outlook na
Central de Ações. Para tal, é suficiente clicar no
ícone

, localizado na área de notificações.

24. Na guia Dados do Microsoft Excel 2010, é
possível acionar a funcionalidade Filtrar, que
realiza a filtragem de informações em uma
planilha, permitindo filtrar uma ou mais colunas
de dados com base nas opções escolhidas em
uma lista ou com filtros específicos focados
exatamente nos dados desejados.

25. No PowerPoint 2016, a aba revisão dispõe de
funcionalidades que permitem ao usuário
escolher, por exemplo, um tipo de transição para
o eslaide bem como a velocidade da transição.

ATUALIDADES – PROF. LEANDRO SIGNORI
O acordo sobre o programa nuclear do Irã não é
perfeito, mas estabilizou uma situação perigosa
e em avanço no Oriente Médio. Caso o acordo
seja desfeito, uma região já em ebulição ficará
muito mais quente. O príncipe herdeiro da Arábia
Saudita, Mohammed bin Salman, afirmou
recentemente que seu reino também adotaria a
opção nuclear se o Irã o fizesse. E, voltamos a
dizer, tudo isso estaria acontecendo enquanto a
administração Trump tenta convencer os nortecoreanos a aceitar limites, congelamentos,
retrocessos e inspeções de seu próprio programa
nuclear. Por que o líder da Coreia do Norte, Kim
Jong-un, assinaria um acordo enquanto os EUA
renegam o último que assinou?
Os EUA entre Coreia e Irã, Fareed Zakaria. Disponível
em: https://bit.ly/2IGNR2h (com adaptações)

Tendo o texto acima como uma referência
inicial e considerando os múltiplos aspectos
que ele suscita, julgue os itens a seguir em
relação a questão nuclear no mundo
contemporâneo:
26. O acordo sobre o programa nuclear iraniano
foi celebrado por esse país, pelos cinco países
integrantes do Conselho de Segurança da ONU e
pela Alemanha, por meio do qual o Irã
suspendeu seu programa nuclear em troca do
levantamento de sanções comerciais que
provocaram perdas significativas para a
economia iraniana.
27. A China não deseja um conflito nuclear na
península coreana, pois isso pode implicar na
reunificação das Coreias e o fortalecimento da
influência norte-americana em região próxima
da sua fronteira.
28. Grandes potências nucleares procuram
concentrar o poder armamentista nuclear entre
os países que já detêm a bomba atômica e evitar
a disseminação da tecnologia para fins militares,
especialmente para nações que não desfrutam
de
boas
relações
com
a
comunidade
internacional.
29. Em função da extrema complexidade em
produzir artefatos nucleares, a comunidade
internacional desconsidera a possibilidade de
grupos terroristas serem capazes de fabricar
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uma bomba atômica caso tenham acesso a
urânio ou a plutônio enriquecido.
30. O Brasil, signatário do Tratado de Não
Proliferação Nuclear (TNP), desenvolve um
programa para construir um submarino movido
a energia atômica, considerado essencial para
garantir autonomia de navegação por todo o
extenso litoral.

RACIOCÍNIO LÓGICO – PROF. ARTHUR LIMA
Situação hipotética: A divisão especializada
em crimes de lavagem de dinheiro da Polícia
Federal recebeu recentemente 120 novos
policiais. Sabe-se que 70 deles são especialistas
na área de redes de computadores (RC); 50, na
área de mineração de dados (MD); e 60, na de
análise financeira (AF). Observou-se também
que nenhum deles é especialista em mais de
duas dessas três atividades; exatamente 25
deles são especialistas tanto em RC quanto em
AF e nenhum deles é especialista tanto em AF
quanto em MD. Além disso, verificou-se que
nenhum deles é especialista em qualquer outra
área além dessas três citadas.
Com base nessas informações, julgue os
itens a seguir.
31. A quantidade de novos policiais que são
especialistas tanto na área de redes de
computadores (RC) quanto na área de
mineração de dados (MD) é inferior a 40.

P: Quem tem predisposição para ser um
policial federal valoriza a atuação de todas
as forças de segurança pública.
Q:
Caso
uma
pessoa
não
tenha
predisposição para ser um policial federal,
deveria evitar o concurso e, caso preste o
concurso, não deveria ser aprovada.
36. A negação da proposição P é equivalente a:
“Um indivíduo tem predisposição para ser um
policial federal, mas não valoriza a atuação de
alguma força de segurança pública”.
37. Analisando a proposição P, pode-se afirmar
que valorizar a atuação de todas as forças de
segurança é condição necessária para um
indivíduo ter predisposição para ser um policial
federal.
38. A tabela-verdade da proposição Q possui 16
linhas.
39. A proposição “Se um indivíduo não deve
evitar o concurso da polícia federal, então ele
tem predisposição para ser policial federal” é
uma conclusão válida para um argumento cujas
premissas sejam P e Q
40. A proposição “Uma pessoa não tem
predisposição para ser um policial federal e não
deve evitar o concurso, ou a pessoa presta o
concurso e deve ser aprovada” é equivalente à
negação da proposição Q.

32. A quantidade de novos policiais que são
especialistas em mais de uma das especialidades
citadas é superior a 70
33. Selecionando-se aleatoriamente um dos
novos policiais, a probabilidade de ser escolhido
um especialista apenas em mineração de dados
é inferior à probabilidade de ser escolhido um
especialista em redes e análise financeira.
34. Caso seja preciso formar uma equipe de 3
novos policiais, sendo cada um especialista em
apenas uma das áreas, será possível formar mais
de 5000 equipes diferentes.
35. Caso seja preciso formar equipes com 4
novos policiais cada, independentemente da
especialização, de modo que cada policial integre
apenas uma equipe, e a cada uma seja atribuída
a condução de 30 inquéritos, será possível
conduzir
mais
de
1000
inquéritos
simultaneamente
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Um policial deverá escolher um entre os
suspeitos A, B, C e D. Ele recebeu, de seus
colegas, as quatro seguintes mensagens a
respeito desses suspeitos:
• Os suspeitos A e B são traficantes.
• Exatamente dois entre os suspeitos A, B e C
são traficantes.
• O suspeito A é traficante.
• O suspeito C é traficante.
Com base nas informações apresentadas,
julgue os próximos itens, considerando que
o policial sabe que exatamente uma das
mensagens é falsa e que exatamente um
dos suspeitos não é traficante.
41. As informações são suficientes para se
concluir que o suspeito D é traficante
42. O suspeito A é traficante.
Em relação aos problemas geométricos e
matriciais, julgue os próximos itens.
43. Sendo A uma matriz quadrada de ordem 6,
então o determinante da matriz inversa da
matriz transposta de A é igual ao inverso do
determinante de A.

ADMINISTRAÇÃO GERAL – PROF. RODRIGO
RENNÓ
46. De acordo com a administração pública
patrimonialista, o servidor público trabalha para
atender
aos
cidadãos,
considerados
consumidores
e
clientes,
mediante
a
descentralização da decisão e das funções.
47. A reforma gerencial de 1995, ocorrida no
governo Collor, mostrou-se eficaz na solução dos
problemas socioeconômicos do país.
48. A teoria de Taylor, Administração Científica,
é a ideal para a administração de uma
organização em um cenário de mudanças e
instabilidade.
49. A cultura organizacional inicia-se com os
próprios fundadores da organização.
50. O planejamento estratégico do órgão está
vinculado à definição de aspectos como missão,
visão, e objetivos estratégicos da organização.
51. A finalidade do controle como função
administrativa
é
inibir
comportamentos
indesejáveis
e
subsidiar
os
processos
disciplinares
administrativos,
visando
a
suspensão e eventual demissão dos membros
inadequados.

44. A razão entre as áreas do círculo circunscrito
e do círculo inscrito a um quadrado de lados
medindo x metros é igual a √2

ADMINISTRAÇÃO GERAL (AFO) – PROF.
SÉRGIO MENDES

45. É possível construir um triângulo cujos lados
medem 15cm, 100mm e 0,04m

De acordo com a Lei 4320/1964, julgue os
itens a seguir.
52. Os Créditos da Fazenda Pública serão
escriturados como Dívida Ativa da União, quando
de natureza tributária e na fonte receita de
exercícios anteriores, quando de natureza não
tributária, sempre no exercício em que ocorrer o
ingresso financeiro.
53. As despesas com a aquisição de um terreno
para a construção de um novo prédio para a
Academia Nacional de Polícia são classificadas
como investimentos.
54. Um cidadão imprimiu no site da Polícia
Federal a Guia de Recolhimento da União - GRU
para a emissão de um novo passaporte. Ao
efetuar o pagamento da GRU no aplicativo de um
Banco em seu celular, o estágio da receita
orçamentária a que essa situação se refere é o
recolhimento.
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55. No dia dois de junho, um fornecedor de
serviços entregou em um setor do Departamento
de Polícia Federal uma nota fiscal de prestação
de serviços de manutenção de elevadores e o
fiscal do contrato atestou que o serviço fora
devidamente prestado, conforme previsto no
edital de licitação e no contrato. A nota fiscal foi
anexada ao processo de execução da despesa.
Outro setor procedeu ao ateste no sistema. O
estágio da despesa que foi cumprido na situação
descrita foi o da liquidação.
Julgue o item a seguir de acordo com a
classificação por fontes de recursos.
56. A classificação da receita pública por fonte
de recursos serve para indicar como são
financiadas as despesas orçamentárias. No
âmbito de tal classificação, o grupo de fontes de
recursos identifica se o recurso é ou não
originário do Tesouro Nacional e se pertence ao
exercício corrente ou a exercícios anteriores.

ECONOMIA – PROF. HEBER CARVALHO
Para responder aos itens 57 a 61, considere
uma cesta de consumo formada por
gasolina e óleo diesel.
57. Considere que o preço do litro da gasolina e
do diesel custe, respectivamente, R$ 5,00 e R$
3,00. Caso o preço do diesel e da gasolina sejam
reajustados em 10%, a reta orçamentária será
deslocada para dentro e terá sua inclinação
alterada.
58. As curvas de indiferença terão inclinação
constante.
59. O ponto ótimo do consumidor ocorrerá
quando a restrição orçamentária tangenciar a
curva de indiferença mais alta.
60. Durante a greve dos caminhoneiros e o
decorrente desabastecimento de combustível,
muitos postos de gasolina limitaram a
quantidade de litros com que cada consumidor
poderia abastecer seu carro. Essa limitação é
consistente
com
a
utilidade
marginal
decrescente do combustível.
61. As curvas de indiferença representativas
destes bens serão derivadas de uma função
utilidade Cobb-Douglas capaz apenas de ordenar
as preferências do consumidor.

63. Se um agente da polícia federal prefere
Imbel a Taurus, e prefere Glock a Imbel, então,
se suas preferências forem transitivas, ele, com
certeza, preferirá Glock a Taurus.
64. O recente anúncio de que os salários das
carreiras da Polícia Federal vão aumentar a partir
de 2019 provoca um deslocamento para fora da
restrição orçamentária dos seus integrantes.
65. Suponha que, após a aprovação no
concurso, você decida pagar um almoço para sua
família em uma apetitosa churrascaria que
funciona em sistema de rodízio, em que o
consumidor paga um valor fixo e come à
vontade. Seus entes queridos consumirão carne
até o ponto em que sua utilidade marginal seja
nula.
66. Munições
recarregadas
e
pneus
recauchutados são consistentes com um tipo de
bem com curva de Engel positivamente
inclinada.
67. O bem de Giffen é aquele em que o efeito
renda suplanta o efeito substituição. E todo de
bem de Giffen será, necessariamente, um bem
inferior.
68. A greve dos caminhoneiros leva a economia
do país em que ela ocorreu para um ponto no
interior da curva de possibilidades de produção.
Neste cenário, o aumento da produção de um
bem não implica custos de oportunidade.
69. Uma
economia
em
pleno
emprego,
necessariamente, estará operando ao longo da
fronteira de possibilidades de produção. Neste
cenário, a decisão por aumentar a produção de
um bem em detrimento de outro implica custos
de oportunidade decrescentes.
70. O aumento de renda dos consumidores
provoca expansão da fronteira de possibilidades
de produção.
71. A economia positiva se dedica a explicar os
fenômenos econômicos, enquanto a economia
normativa se dedica a explicar como esses
fenômenos deveriam ser. O estudo do
comportamento da oferta e da demanda é um
exemplo de economia positiva, enquanto um
estudo de formas de distribuir a renda, tal como
o imposto progressivo, é um exemplo de
economia normativa.

62. Suponha agora uma cesta de consumo
formada por caminhão e óleo diesel. O seu mapa
de preferências será formado por linhas retas e
perpendiculares entre si.
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CONTABILIDADE GERAL – PROF. GABRIEL
RABELO
Acerca das variações decorrentes dos fatos
administrativos, julgue o item seguinte.
72. A compra de veículos à vista é um fato
modificativo
aumentativo
que
deve
ser
registrado em lançamento de primeira fórmula.

Nesse caso, se a sociedade obtiver lucro líquido
no valor de R$ 40.000,00, ela deverá contabilizar
o valor de R$ 2.000,00 como reserva legal.

73. Insubsistência ativa e insubsistência do
passivo são termos sinônimos e correspondem
ao desaparecimento de um passivo, o que
implica a geração de uma receita.

Julgue o item seguinte, referente aos fatos
contábeis e às variações patrimoniais deles
decorrentes.

Julgue os itens seguintes, acerca dos
componentes
patrimoniais,
suas
características e contabilização.
74. O benefício econômico futuro de um
componente patrimonial é o pressuposto
primordial para que esse componente seja
contabilizado como ativo.
Julgue o item subsequente, a respeito dos
procedimentos para registro, mensuração e
avaliação de ativos.
75. Situação hipotética: Um ativo que possui
valor contábil líquido de R$ 100.000 pode ser
alienado em mercado concorrencial por R$
95.000, livre de despesas de venda, ou pode ser
mantido em atividade, quando então gerará um
fluxo de caixa a valor presente de R$ 102.000.
Assertiva: Nessas condições, cabe à entidade
detentora do referido ativo constituir uma
provisão para perda de valor recuperável.
No que se refere aos fundamentos de
contabilidade, à contabilidade geral e às
normas internacionais de contabilidade,
julgue o item a seguir.
76. A aplicação do teste de valor recuperável a
um ativo ou grupo de ativos de longo prazo visa
assegurar que seu valor contábil líquido não seja
superior ao seu valor recuperável, definido como
o menor valor entre o valor líquido de venda e o
valor em uso.
77. As obrigações com prazo original de cinco
anos, cuja liquidação é prevista para seis meses
após a data do balanço, devem ser classificadas
no passivo não circulante.
78. O patrimônio líquido de determinada
sociedade empresária é constituído conforme
tabela a seguir.

79. A
depreciação
contábil
impacta
negativamente o resultado da empresa e tem
como contrapartida o reconhecimento de um
passivo no balanço patrimonial.
80. Determinada
empresa
comprou
uma
máquina para uso no valor de R$ 100.000,00. A
vida útil desse ativo é estimada em 10 anos, ao
fim dos quais a empresa espera um valor
residual de R$ 20.000,00. Nessa situação,
admitindo-se que a empresa utilize o método de
depreciação linear, ela deverá contabilizar,
anualmente, uma despesa de depreciação no
valor de R$ 8.000,00.
Julgue o item seguinte, acerca do
patrimônio das empresas e dos principais
fatos que provocam sua variação.
81. O capital próprio das entidades cujo
patrimônio é controlado pela contabilidade
corresponde ao seu ativo total.
A respeito dos componentes patrimoniais e
dos fatos contábeis, julgue o item a seguir.
82. Caso uma empresa possua R$ 50.000,00 de
capital de terceiros, que representa 25% do total
de recursos à disposição da sociedade, o ativo
total da empresa será inferior a R$ 150.000,00.
Acerca da apuração de resultados, julgue o
item subsequente.
83. A receita líquida com a venda de produtos
corresponde à diferença entre a receita bruta da
venda dos produtos e o custo da sua produção.
Acerca do método das partidas dobradas,
das operações típicas de uma empresa
comercial, do regime de competência e do
regime de caixa, julgue os itens a seguir.
84. Ao se adquirir mercadorias a prazo, com
incidência de ICMS, o registro deverá ser
efetuado da seguinte maneira:
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D mercadorias

DIREITO PENAL – PROF. RENAN ARAÚJO

C ICMS a recuperar
C caixa
O item apresenta uma situação hipotética
seguida de uma assertiva a ser julgada em
relação ao reconhecimento e à mensuração
contábil,
de
acordo
com
os
pronunciamentos contábeis emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
85. Determinado bem imobilizado foi adquirido
ao custo de R$ 100.000, sendo sua vida útil
estimada em dez anos, sem valor residual. Em
2014, após oito anos de uso, foram realizados
gastos de R$ 1.000 para manutenção e reparos
nesse imobilizado. Nessa situação, o valor líquido
desse imobilizado, no final de 2014, é igual a R$
20.000.
86. O desconto comercial concedido pela
empresa ocorre no momento do pagamento.

87. José reinseriu no território nacional cigarros
que haviam sido produzidos no Brasil e foram
exportados para o Paraguai, e eram destinados
exclusivamente à exportação. Neste caso, é
incabível
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância.
88. O princípio da fragmentariedade do Direito
Penal estabelece que o Direito Penal não deve
atuar se os demais ramos do Direitos forem
capazes de proteger o bem jurídico de forma
satisfatória.
89. Situação hipotética: imagine que José
tenha praticado, na vigência de Lei temporária,
conduta definida como crime apenas por esta
Lei. Uma vez cessado o período de vigência da
Lei temporária, José foi denunciado pelo
Ministério Público pela prática do referido crime.
Assertiva: neste caso, José pode ser condenado
pelo crime praticado na vigência da Lei
temporária, mesmo esta não mais estando em
vigor, já que as leis temporárias são dotadas de
ultratividade.
90. Situação hipotética: Paulo subtraiu para si
o celular de Maria, sua colega de trabalho. Ao
chegar em casa, contou o ocorrido para seu
irmão, Pedro, que o convenceu a devolver o
aparelho. Paulo, convencido de que esta era a
coisa certa a ser feita, devolveu o aparelho dois
dias depois à Maria, antes mesmo que esta
tivesse registrado ocorrência na delegacia.
Assertiva: Neste caso, Paulo praticou o crime
de furto consumado, mas será beneficiado pelo
arrependimento posterior, que é causa de
diminuição de pena de um a dois terços.
91. Na legítima defesa putativa o agente
acredita que há situação fática que autoriza seu
agir em legítima defesa; todavia, a situação
autorizadora do agir em legítima defesa não
existe no plano real, apenas na cabeça do
agente. Em casos tais, se o erro sobre as
circunstâncias fáticas é inevitável, o agente não
responde por crime algum; se o erro é evitável,
a pena é diminuída de um a dois terços.
92. O Código Penal brasileiro considera
inimputáveis os menores de 18 anos, que estão
sujeitos às normas previstas em legislação
própria. Para a aferição da imutabilidade penal,
neste caso, o CP adotou o critério meramente
biológico.
93. Situação hipotética: José descobre que
sua esposa, Maria, vem trocando mensagens
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com um ex-namorado. Enfurecido, José, com
animus necandi, desfere 05 facadas no abdômen
de Maria, que vem a óbito. Assertiva: neste
caso, José deve responder pelo crime de
homicídio qualificado.
94. Situação hipotética: Paulo, valendo-se de
uma faca de cozinha, subtrai o celular de Joana,
mediante o emprego de grave ameaça.
Assertiva: neste caso, Paulo praticou o crime de
roubo majorado pelo emprego de arma.
95. É cabível a aplicação do privilégio previsto
no art. 155, §2º do CP ao crime de furto
qualificado pela destreza, desde que presentes a
primariedade do agente e o pequeno valor da
coisa subtraída.
96. Situação hipotética: João, que tinha
viagem marcada, mas ainda não havia
conseguido obter seu passaporte, utilizou o
passaporte de seu irmão gêmeo, Pedro, para sair
do país. Assertiva: Neste caso, João praticou o
crime de falsa identidade, previsto no art. 307
do CP.

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PROF. RENAN
ARAÚJO
97. Por se tratar de procedimento cuja finalidade
é angariar elementos de convicção que irão
subsidiar o ajuizamento da ação penal, o IP é um
procedimento indispensável.
98. A autoridade policial, diante de uma delatio
criminis inqualificada relativa a crime de ação
penal pública incondicionada deve proceder a
diligências preliminares e, verificando a
procedência das informações, instaurar o
inquérito policial.

102. No que tange à apreciação e valoração da
prova, o Código de Processo Penal adotou, como
regra, o sistema do livre convencimento
motivado ou persuasão racional, embora
existam situações nas quais sejam utilizados
outros sistemas, como o da prova tarifada.
103. Situação hipotética: Jonas, 19 anos,
responde a um processo criminal pela prática do
crime de furto qualificado, já tendo cumprido
medida socioeducativa, quando menor de idade,
pela prática de ato infracional análogo aos crimes
de roubo simples e roubo qualificado pela morte
(latrocínio). Assertiva: Neste caso, o Juiz pode
levar em consideração o fato de Jonas ter
cumprido medida socioeducativa anteriormente
para decretar a prisão preventiva para garantia
da ordem pública.
104. Ao receber o auto de prisão em flagrante,
o juiz deverá fundamentadamente, relaxar a
prisão quando não houver fundamento para a
decretação da prisão preventiva ou decretar a
prisão preventiva, caso presentes os requisitos.
105. Em nenhuma hipótese o Juiz poderá
decretar a prisão preventiva se verificar, pela
prova dos autos, que o agente praticou o fato
amparado pela excludente da coação moral
irresistível.
106. José foi preso em flagrante delito pela
prática do crime de furto simples, tendo sido
arbitrada fiança em seu favor, cumulativamente
com a medida cautelar de proibição de
frequência a determinados lugares. Todavia, no
curso do processo, José descumpriu medida
cautelar anteriormente imposta, frequentando
os locais que não deveria frequentar. Neste caso,
a fiança deverá ser cassada.

99. O indiciamento é ato privativo da autoridade
policial, não havendo participação do Ministério
Público neste ato, nem mesmo em se tratando
de crime de ação penal pública incondicionada.
100. Um elemento de prova que já existia
antes do arquivamento do inquérito policial por
falta de base para a denúncia, mas que não era
conhecido e não foi apreciado, pode ser
considerado como prova nova, autorizando a
reabertura do inquérito policial.
101. A acareação será admitida entre
acusados, entre acusado e testemunha, entre
testemunhas, mas não entre entre o acusado e
a pessoa ofendida, seja porque a contradição
entre ambos é inerente ao processo, seja porque
haveria violação ao princípio da vedação à
autoincriminação.
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DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. HERBERT
ALMEIDA
José Carlos, Agente da Polícia Federal, revelou
segredo do qual se apropriou em razão do cargo.
Imediatamente após a ocorrência do fato, seu
chefe tomou ciência do ocorrido, mas como ele
não tinha competência para instaurar o processo
administrativo optou por não fazer nada. No
entanto, três anos após o fato, a autoridade
competente tomou ciência do ocorrido e
determinou a imediata instauração do processo
administrativo disciplinar.
Com base nessa situação hipotética, julgue
os itens a seguir:
107. A autoridade competente não poderia ter
instaurado o processo administrativo disciplinar,
uma vez que o fato já estava prescrito na esfera
disciplinar, devendo limitar-se ao registro do fato
nos assentamentos individuais do servidor.
108. O chefe de José Carlos cometeu infração
disciplinar sujeita à pena de advertência, por
violação aos seus deveres funcionais, salvo se
ele for reincidente.
Em relação ao controle judicial da
administração, à responsabilidade civil do
Estado,
aos
atos
e
aos
poderes
administrativos, julgue os itens a seguir.
109. A ação popular tem o objetivo de anular ato
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de
que
o
Estado
participe,
à
moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, podendo ser
proposta por qualquer cidadão.
110. Situação hipotética: um policial federal,
durante uma operação da Corporação, em
legítima defesa, foi obrigado a efetuar disparos
de arma de fogo contra dois indivíduos. No
entanto, um dos tiros acidentalmente atingiu um
terceiro, que nada tinha a ver com a situação.
Assertiva: nessa situação, o Estado não será
responsabilizado civilmente, em virtude da
excludente de responsabilidade civil.
111. Situação hipotética: João da Silva,
morador recente de um município do interior do
país, falsificou seus documentos e comprou um
distintivo falso da Polícia Federal. Em seu bairro,
avisou a todos ali presentes que era policial
federal e que tinha autoridade para emitir
autorização para portar arma de fogo. Segundo
João,
mesmo
sendo
um
documento
discricionário, ele poderia emiti-lo para os seus

amigos. Os moradores da região, agindo de boafé, providenciaram toda a documentação
solicitada. Assertiva: nessa situação, o poder
público terá o prazo de cinco anos para anular as
autorizações emitidas por João da Silva, sob
pena de decair o direito de invalidar o ato que
beneficiou os terceiros de boa-fé.
112. Se um estudante de uma universidade
pública federal violar as normas da instituição e,
em virtude disso, sofrer uma sanção aplicada
pelo reitor da entidade, será correto dizer que
houve a aplicação do poder disciplinar.

DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF. RICARDO
VALE E NÁDIA CAROLINA
Julgue os itens a seguir acerca do estado de
defesa, estado de sítio e segurança pública:
113. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, solicitar ao Congresso Nacional
autorização para decretar o estado de sítio nos
casos de comoção grave de repercussão nacional
ou ocorrência de fatos que comprovem a
ineficácia de medida tomada durante o estado de
defesa e declaração de estado de guerra ou
resposta a agressão armada estrangeira.
114. O estado de sítio, assim como o estado de
defesa, não poderá ser decretado por mais de
trinta dias, nem prorrogado por prazo superior a
trinta dias.
115. A remuneração dos servidores policiais
integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Polícias Militares e Polícias Civis será na
forma de subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional,
abono,
prêmio,
verba
de
representação ou outra espécie remuneratória.
Julgue os itens a seguir sobre os direitos e
garantias fundamentais:
116. A ação popular é instrumento de controle
popular dos atos da Administração pública,
sendo cabível para anular atos administrativos
que violem o patrimônio público, a moralidade
administrativa, o meio ambiente e o patrimônio
histórico-cultural. Não cabe ação popular contra
atos de conteúdo jurisdicional.
117. O Delegado de Polícia Federal poderá, para
fins de investigação criminal ou instrução
processual
penal,
decretar
interceptação
telefônica, desde que o crime objeto de
investigação seja punível com a pena de
reclusão.
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL – PROF. PAULO
GUIMARÃES
118. O rol de crimes do art. 1º da Lei 10.446,
que trata sobre as infrações penais de
repercussão interestadual ou internacional que
exigem repressão uniforme, é considerado
taxativo.
119. Nos termos do Estatuto do Desarmamento,
o certificado de registro de arma de fogo será
expedido pelo Sinarm e será precedido de
autorização da Polícia Federal.
120. É possível que a vigilância ostensiva e o
transporte de valores sejam executados pelo
próprio estabelecimento financeiro, desde que
organizado e preparado para tal fim, com
pessoal próprio, aprovado em curso de formação
de vigilante autorizado pelo Ministério da Justiça
e cujo sistema de segurança tenha parecer
favorável à sua aprovação emitido pelo
Ministério da Justiça.
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PROVA DISCURSIVA – PROF. CARLOS ROBERTO E LEANDRO SIGNORI
Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente
caderno. Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA,
no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será
desconsiderado.
• Não será avaliado o texto em cuja Folha de Texto Definitivo o candidato insira qualquer assinatura ou
marca identificadora.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 13,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao
quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual
(organização das ideias em texto estruturado).

Texto 1
A violência urbana é a principal preocupação de crianças e adolescentes que vivem na maior
cidade do país. Uma pesquisa sobre a qualidade de vida, feita pela Rede Nossa São Paulo em parceria
com o Ibope, mostra que a maioria dos jovens tem medo de assalto, roubo e da violência em geral.
Eles também dizem que têm medo do tráfico de drogas, de sair à noite e da polícia. “É preocupante
que esse olhar do jovem, em relação a aqueles que deveriam defendê-lo, protegê-lo. Eles sentem medo,
e eles são críticos à forma como o policial trata os jovens principalmente, as pessoas nas suas
comunidades, nos seus bairros”, fala o Maurício Broinizi Pereira, coordenador da pesquisa na Rede Nossa
São Paulo.
Internet: <http://g1.globo.com>, 23/07/2015 (com adaptações)

Texto 2
O Brasil perde algo em torno de 6% do PIB a cada ano em face do crime e da violência letal.
Considerando o PIB de 2016, de R$ 6,266 trilhões, são cerca de R$ 372 bilhões se esvaindo por conta
da violência. A gente sabe que uma vida humana que se perde tem um valor incomensurável,
principalmente para a família. Mas, do ponto de vista econômico, é possível saber qual o valor dela,
porque uma pessoa que começou a estudar vai ter um ciclo de vida, produção e consumo. Os sociólogos
detestam esta ideia, mas é o valor econômico da vida. Afinal, cada pessoa tem uma trajetória econômica
que gera um bem-estar à sociedade. E, a partir de modelos econômicos e empíricos, podemos medir
isso. Só os homicídios significam 2,3% do PIB.
Internet: < http://www.sinpolpi.com.br/noticia/2653>, 18/09/2017 (com adaptações)

Considerando que os fragmentos de textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto
dissertativo acerca do seguinte tema:
VIOLÊNCIA E SEGURANÇA PÚBLICA: A SOCIEDADE EXIGE SOLUÇÕES EFETIVAS
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
1. causas da violência urbana e da criminalidade no Brasil; [valor: 4,00 pontos]
2. efeitos econômicos e pessoais da violência generalizada; [valor: 4,00 pontos]
3. possíveis políticas públicas para reduzir a violência e a criminalidade no Brasil [valor: 4,00 pontos]
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