• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opçãocorreta, de acordo com o respectivo comando. Use a folha de
rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
37'561
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É voz corrente que a humanidade está vivendo um momento de
crise. A excessiva exaltação dos objetivos econômicos, com a eleição
dos índices de crescimento como o padrão de sucesso ou fracasso dos
governos, estimulou a valorização exagerada da busca de bens materiais.
Isso foi agravado pela utilização dos avanços tecnológicos para estimular
o consumismo e apresentar maliciosamente a posse de bens materiais
supérfluos como padrão de sucesso individual. A conseqüência última
desse processo foi a implantação do materialismo e do egoísmo na
convivência humana, sufocando-se os valores espirituais, a ética e a
solidariedade.
Dalmo Dallari. Internet: <dhnet.org.br/direitos/sos/discrim/preconceito/policiais.html>.

Assinale a opção que não está de acordo com as idéias do texto acima.
A A crise que a humanidade está vivendo envolve o abafamento de
valores espirituais, da ética e da solidariedade.
B A busca de bens materiais provém da excessiva valorização dos
índices de crescimento como padrão de sucesso das nações.
C O consumismo foi estimulado por meio dos avanços tecnológicos que
apresentam os bens materiais como forma de sucesso individual.
D O processo de valorização exagerada dos bens materiais atenua a
manifestação do egoísmo na convivência entre as pessoas.
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Do ponto de vista de sua origem, de sua etimologia, a palavra
preconceito significa pré-julgamento, ou seja, ter idéia firmada sobre
alguma coisa que ainda não se conhece, ter uma conclusão antes de
qualquer análise imparcial e cuidadosa. Na prática, a palavra
preconceito foi consagrada como um pré-julgamento negativo a
respeito de uma pessoa ou de alguma coisa. Ter preconceito ou ser
preconceituoso significa ter uma opinião negativa antes de conhecer
o suficiente ou de obter os elementos necessários para um julgamento
imparcial. Com base nesses elementos, pode-se estabelecer a seguinte
definição: preconceito é a opinião, geralmente negativa, que se tem
a respeito de uma pessoa, de uma etnia, de um grupo social, de uma
cultura ou manifestação cultural, de uma idéia, de uma teoria ou de
alguma coisa, antes de se conhecerem os elementos que seriam
necessários para um julgamento imparcial.
Um ponto que merece especial atenção das pessoas é que, não
raro, o preconceito age no interior da mente, insinuando-se
sutilmente, procurando disfarçar sua verdadeira natureza, para que
sua influência não seja percebida.
Idem, ibidem.

Assinale a opção em que a justificativa de emprego de sinal de
pontuação, no texto acima, está incorreta.
A Na linha 1, as vírgulas isolam uma expressão explicativa.
B A vírgula empregada na linha 3 separa oração coordenada
assindética.
C Na linha 10, os dois-pontos indicam a citação de outra voz no texto.
D No trecho “é que, não raro, o preconceito” (R.15-16), as vírgulas
isolam termo adverbial.
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A A técnica de estabelecer freios ao poder na linha da
tradição ocidental não é o único caminho possível para
a vigência dos direitos humanos.
B Não é da essência de um regime de direitos humanos
a separação entre o domínio jurídico e os outros
domínios da existência humana, como os domínios
religioso, moral e social.
C O Ocidente repetirá hoje os mesmos erros do passado
se insistir na existência de um modelo único para a
expressão e a proteção dos direitos humanos.
D Estados Unidos e Europa desrespeitaram a autonomia
de destino de cada povo se tentarem impor sua
verdade, sua economia, seu modo de vida, seus
direitos humanos.
João Baptista Herkenhoff. Internet: <dhnet.org.br/inedex.htm> (com adaptações).

37'561
1

Considerando os trechos abaixo, que constituem um texto,
assinale a opção incorreta no que se refere ao emprego
das classes de palavras e suas flexões.

37'561

Considerando os trechos abaixo, que constituem um texto,
assinale a opção em que há erro de regência.
A A Inglaterra deu início ao constitucionalismo, como
depois veio a ser entendido, quando, em 1215, os
bispos e barões impuseram o rei João Sem Terra a
Magna Carta. Era o primeiro freio que se opunha ao
poder dos reis.
B O constitucionalismo inglês desencadeou conquistas
liberais na sociedade. Apenas o habeas corpus
bastaria para assegurar à Inglaterra um lugar
proeminente na História do Direito.
C Sabe-se, contudo, da origem feudal dos grandes
documentos ingleses: não eram cartas de liberdade do
homem comum. Pelo contrário, eram contratos feudais
escritos, nos quais o rei, como suserano, comprometiase a respeitar os direitos de seus vassalos.
D Não afirmavam direitos humanos, mas direitos de
estamentos. Em consonância com a estrutura social
feudal, o patrimônio jurídico de cada um era
determinado pelo estamento, ordem ou estado a que
pertencesse.
Idem, ibidem (com adaptações).
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A dimensão social da democracia marcou o primeiro

Considerando os trechos abaixo, que constituem um texto,

grande salto na conceituação dos direitos humanos. A afirmação

assinale a opção gramaticalmente correta.

dos direitos sociais surgiu da constatação da fragilidade dos
direitos liberais, no sentido de que o homem, a favor do qual se

A Nas declarações de direitos, resultantes das revoluções
americana e francesa, o sentido universal, está presente.
B Os direitos do homem e do cidadão, proclamados nessa fase

proclamavam

liberdades

políticas,

não

consagrava a chamada democracia burguesa.

ainda

necessidades primárias: alimentar-se, vestir-se, morar, ter
condições de saúde, ter segurança diante da doença, da velhice,
do desemprego e de outros percalços da vida.

histórica, quer na América, quer na Europa, tinham,
entretanto, um conteúdo bastante individualista, que

satisfez

Idem, ibidem (com adaptações).

Assinale a opção que está de acordo com as idéias do texto
acima.

C Apenas na Segunda etapa da Revolução Francesa, sob a ação
de Robespierre e da força do pensamento de Rousseau,
proclamam-se direitos sociais do homem: direitos relativos ao

A Do primeiro salto na definição dos direitos humanos decorre
o caráter social da democracia.
B A fragilidade dos direitos liberais constitui a dimensão social

trabalho e à meios de existência, direito de proteção contra a

da democracia.
C A afirmação dos direitos sociais proveio da constatação de

indigência, direito à instrução.
D Entretanto, a realização desses direitos cabia a sociedade e

que o homem, para o qual se propunha o direito à liberdade,

não ao Estado. Salvaguarda-se, assim, a idéia, então vigente,

D Alimentar-se, vestir-se, morar, ter saúde, ter segurança diante

ainda não havia conquistado suas necessidades primárias.

de que o Estado devia abster-se em face a tais problemas.

dos percalços da vida foram os primeiros direitos humanos a
serem requeridos na história.

Idem, ibidem (com adaptações).

37'561

37'561

1

A visão dos direitos humanos, modernamente, não se

Os interesses econômicos das grandes potências

enriqueceu apenas com a justaposição dos direitos

aconselharam o encorajamento das reinvidicações(1) dos

econômicos e sociais aos direitos de liberdade. Ampliaram-se

trabalhadores, em todo o mundo. Era preciso evitar que países

4

os horizontes. Surgiram os chamados direitos humanos da
terceira geração, os direitos à solidariedade: a) direito ao

onde as forças sindicais eram débeis(2) fizessem concorrência
industrial aos países onde essas forças eram mais ativas. Era
preciso impedir a vil(3) remuneração da mão-de-obra operária,

desenvolvimento; b) direito a um ambiente sadio e
7

ecologicamente equilibrado; c) direito à paz; d) direito de
propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade.
Idem, ibidem (com adaptações).

em prejuízo(4) das economias então dominantes. Assim, razões
extremamente estreitas e egoístas geraram a contradição de

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

contribuir para o avanço do movimento operário, em escala
A O texto é subjetivo, ressente-se de clareza e de concisão,

mundial.
Idem, ibidem (com adaptações).

características próprias do texto oficial.
B Trata-se de um texto de natureza narrativa, que apresenta
fatos e personagens agindo no tempo e no espaço.

Assinale a opção em que o número apresentado corresponde à

C O nível de formalidade, as escolhas vocabulares e a

palavra do texto cuja grafia não está de acordo com as normas

impessoalidade da linguagem do texto estão adequados a

da língua padrão.

textos de correspondências oficiais.
D O emprego do pronome “se” em “se enriqueceu” (R.1-2) e em

A 1.

B 2.
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C 3.

D 4.

“Ampliaram-se” (R.3) contribui para tornar o texto pessoal e
subjetivo.
–2–
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Texto para as questões 9 e 10.

37'561

A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo Word
2002, contendo um documento em processo de edição.

Os botões
,
,
,
e
, encontrados na janela do
Word 2002, são utilizados, respectivamente, para
A abrir novo documento em branco; localizar documento em
uma pasta específica; salvar o documento em elaboração;
pesquisar uma palavra no documento em edição; inserir o
conteúdo da área de transferência na posição do ponto de
inserção.
B pesquisar uma palavra no documento em edição; salvar
documento em elaboração; carregar documento armazenado
em disquete; abrir novo documento em branco; transferir
texto selecionado para a área de transferência.
C abrir novo documento em branco; salvar documento em
elaboração; carregar documento armazenado em disquete;
visualizar impressão; transferir texto selecionado para a área
de transferência.
D abrir novo documento em branco; abrir ou localizar arquivo;
salvar o documento em elaboração; visualizar impressão;
inserir o conteúdo da área de transferência na posição do
ponto de inserção.
37'561
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Considere que se deseje aplicar a seguinte formatação ao título do
documento mostrado — “Secretaria

Executiva de Estado

de Administração” —: centralizado, negritado e tamanho da
fonte 14. Assinale a opção que permite obter essa formatação.
A Clicar sobre “Secretaria”, no título; pressionar e manter
pressionada a tecla
clicar

; teclar

; no campo

; liberar a tecla

;

, selecionar 14; teclar

.
B No campo

, selecionar 14; clicar sobre

“Secretaria”, no título; pressionar e manter pressionada a
tecla

; teclar

; liberar a tecla

C Selecionar o referido trecho; clicar
pressionada a tecla
campo

; teclar
, clicar o botão

; clicar

.

; pressionar e manter
; liberar a tecla

; no

; e, na lista decorrente

dessa ação, clicar 14.
D No campo

, clicar o botão

; na lista

decorrente dessa ação, clicar 14; selecionar o referido trecho;
clicar

; pressionar e manter pressionada a tecla

teclar

; liberar a tecla
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.

;

A figura apresentada acima mostra uma janela do Excel 2002 em
que uma planilha, contendo despesas mensais do usuário, está em
processo de elaboração. Com relação a essa planilha e ao Excel
2002, assinale a opção correta.
A Para centralizar os conteúdos das células contidas na coluna
B, é suficiente clicar o cabeçalho dessa coluna e, em seguida,
pressionar simultaneamente as teclas
e .
B Para aplicar negrito ao conteúdo da célula A1 é suficiente
clicar essa célula e, em seguida, pressionar simultaneamente
as células
e .
C Para copiar os conteúdos das células B2 e B3 para,
respectivamente, as células D2 e D3, é suficiente realizar a
seguinte seqüência de ações: selecionar o grupo de células
formado pelas células B2 e B3; clicar

; clicar a célula D2

e clicar
.
D Ao se selecionar as células A1, A2, A3 e A4, e se pressionar a
tecla
, os conteúdos dessas células serão organizados em
ordem alfabética.
–3–
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Com relação à situação apresentada no texto, assinale a
opção correta, considerando que o ponteiro do mouse
encontra-se sobre o objeto

, na parte inferior

direita da página web mostrada.
A As informações apresentadas são suficientes para se
concluir que o objeto

consiste em um

hyperlink que, ao ser clicado, fará que o IE6 dê início a
Com relação à janela Meu computador do Windows XP, mostrada
acima, assinale a opção correta.

acesso a informações contidas no sítio do CESPE –

A Para formatar um disco de 3½” que esteja na unidade de disco A:,
é suficiente clicar
e, em seguida, clicar a

B Com relação ao navegador Mozilla Firefox, o IE6 tem,

opção Formatar, contida no menu
.
B Para abrir a janela Disco local (C:), é suficiente aplicar um clique
duplo no ícone
.
C Ao se clicar o ícone
e, em seguida, se

de webmail, enquanto aquele não oferece recursos que

clicar
, será iniciado um programa que realizará a verificação
de ocorrência de vírus de computador em arquivos armazenados
no computador.
D Para abrir a janela que exibe o conteúdo de um disquete de 3½”
que esteja na unidade de disco correspondente, é suficiente clicar
o ícone

e, em seguida, o ícone

Universidade de Brasília.

atualmente, a vantagem de permitir o acesso a páginas

suportam tais serviços.
C Caso a conexão com a Internet fosse do tipo dial-up, a
capacidade de transmissão poderia ser maior que
256 kbps, podendo chegar a 512 kbps.
D Como o computador possui sistema ativado de firewall
e software antivírus atualizado e ativado, é correto
concluir que o acesso a páginas web por meio do

.

Texto para as questões 13 e 14.

computador referido no texto é seguro, sendo impossível

A janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada a seguir está
sendo executada em um computador PC cujo sistema operacional é o
Windows XP. A conexão com a Internet é do tipo ADSL, com
capacidade de transmissão de 256 kbps. O computador possui sistema
firewall e software antivírus, que estão ativados e atualizados. A página
web mostrada no IE6 pertence ao sítio do CESPE – Universidade de
Brasília, cujo URL é http://www.cespe.unb.br.

contaminação por vírus de computador e invasão de
privacidade por meio de software malicioso.
37'561

Ainda com relação à situação apresentada no texto, caso o
usuário deseje acessar o conteúdo da pasta histórico
associada ao IE6, que contém dados referentes a acessos a
páginas web previamente realizados, é suficiente que ele, na
janela do IE6, clique o botão
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A

.

B

.

C

.

D

.
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Texto para as questões de 15 a 20.
Após observar grupos armados de crianças e adolescentes
da Colômbia, El Salvador, Equador, Jamaica, Nigéria, Irlanda do
Norte, Estados Unidos da América (EUA), Filipinas, África do
Sul e Brasil (Rio), pesquisadores da ONG Crianças e Jovens em
Violência Armada Organizada (Coav) encontraram várias
semelhanças. A idade média de entrada nos grupos, 13 anos e 6
meses, se repete, assim como a maneira gradual como se adere ao
crime, ainda na infância.
Segundo um pesquisador, “trata-se de uma coisa do dia-adia. O tráfico não precisa recrutar. Já tem um monte esperando
para entrar”. Para ele, o tráfico é uma maneira de crianças e
adolescentes responderem a fatores de risco de seu cotidiano,
como a pobreza, a falta de alternativas realçada por baixa
formação educacional e alto nível de desemprego, o preconceito,
o racismo e a baixa auto-estima, a violência de agentes do Estado
e de grupos rivais, os problemas em casa e com a família, além da
falta de lazer.
O Estado de S. Paulo, 10/7/2005, p. C5 (com adaptações).

37'561

Considerando as informações contidas no texto acima, assinale a
opção incorreta.
A Tal como a economia, o crime também se globaliza, atuando
em várias frentes e nas mais diversas áreas do planeta.
B Tráfico de drogas ilícitas e contrabando de armas são, entre
outros, exemplos marcantes da atuação do crime organizado
global.
C Há evidente relação entre aumento da demanda (consumo) e
ampliação do tráfico de drogas ilícitas.
D Por ser área periférica, sem maior peso econômico, político e
estratégico no mundo contemporâneo, a América Latina fica
praticamente à margem do crime organizado global.
37'561

Considerando que o texto se reporta à ação mundial das
organizações criminosas, assinale a opção correta quanto ao
mecanismo utilizado por essas organizações para tornar legal a
elevada soma de recursos financeiros que obtêm de forma ilegal.

37'561

Entre as razões que levam crianças e jovens a aderirem ao crime
organizado, o texto menciona a baixa formação educacional.
Relativamente ao sistema educacional brasileiro, assinale a opção
correta.
A A formação dos professores brasileiros está entre as melhores
do mundo. O problema é que poucos são os que escolhem
essa profissão.
B Os salários dos professores são bastante elevados, mas não
conseguem atrair os interessados porque, nos últimos anos,
tem sido ampla a oferta de empregos em outras atividades
menos cansativas.
C Embora tenha conseguido colocar nas escolas a quase
totalidade das crianças em idade para cursar o ensino
fundamental, o Brasil ainda não venceu a batalha da qualidade
do ensino.
D No Brasil, a criança que consegue entrar na escola nela
permanece, sendo ínfimas as taxas de evasão e de repetência.
37'561

Levando-se em conta os motivos da aproximação entre crianças
e adolescentes e o crime organizado, relacionados no texto, é
possível concluir que uma forma correta de se enfrentar o
problema seria
A reconhecer que tão-somente o dinheiro impele esse público a
buscar apoio junto às organizações criminosas.
B adotar políticas públicas preventivas e integradas, eficientes
para a inclusão social, a exemplo de uma escola que forme,
ensine e dê prazer.
C elaborar uma legislação que classifique como crime hediondo
o uso de drogas ilícitas.
D instituir a pena de prisão perpétua para traficantes e usuários
de drogas ilícitas, como primeiro passo na direção da pena de
morte.
37'561

A Lavagem de dinheiro, geralmente fazendo uso de empresas de
fachada, de paraísos fiscais e de formas distintas de
corrupção, entre outras possibilidades.
B Aplicação ostensiva dos capitais em escolas públicas e em
redes hospitalares benemerentes.
C Transformação do dinheiro em barras de ouro, depositadas em
países economicamente fortes, como os EUA.
D Financiamento das para-olimpíadas, forma simples de
angariar a simpatia da maioria dos cidadãos.
37'561

O texto fala de um estudo relativo à entrada de crianças e
adolescentes no mundo do crime. No caso do Brasil, pode-se
dizer que o setor do crime organizado que mais recruta esse
público é o
A
B
C
D

jogo clandestino.
tráfico de drogas.
pedofilia.
contrabando de armas.
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Em tempos de tanta violência urbana, razão primordial para o
sentimento coletivo de insegurança, algumas notáveis vitórias
estão sendo obtidas. Regiões marcadas pela violência extrema
estão conseguindo reverter esse quadro terrível, como é o caso
famoso do Jardim Ângela, na periferia de São Paulo. Entre as
medidas tomadas, que se mostraram muito positivas, assinale a
opção incorreta.
A Policiamento comunitário, com policiais atuando na região
em que residem.
B Abertura das escolas em horários diversos aos das aulas,
inclusive nos fins de semana, atraindo a comunidade para
delas fazerem uso.
C Oferecimento de alternativas de formação profissional e de
possibilidades de lazer, entregando à comunidade a
responsabilidade pela guarda dos equipamentos públicos.
D Proibição total de funcionamento de bares ou de locais onde
bebidas alcoólicas possam ser vendidas.
–5–
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37'561

Um estado da Federação colocou em disponibilidade todos
os seus servidores que estavam respondendo a processo
administrativo disciplinar. Os cargos foram declarados extintos,
e o Estado contratou novos servidores para as mesmas funções.
Considerando a situação hipotética apresentada acima, assinale
a opção incorreta.
A O Poder Judiciário pode interferir no mérito desse ato, pois há
aspectos referentes à legalidade que podem ser objeto de
avaliação judicial.
B Ainda que aparentemente objetivo, o critério para a colocação
de servidores em disponibilidade demonstra violência ao
devido processo legal.
C Embora declarada a extinção dos cargos, o fato de o Estado
contratar novos servidores para as mesmas funções evidencia

37'561

Quanto aos direitos e deveres fundamentais, pode-se afirmar
corretamente que
A o direito à livre expressão não abriga manifestações de
conteúdo imoral que implicam ilicitude penal, como por
exemplo, a incitação ao racismo.
B os estrangeiros residentes no Brasil não podem invocar os
direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da
República.
C o princípio do devido processo legal não serve à proteção do
direito de propriedade.
D constitui abuso de direito, causador de dano moral, a
reprodução, pela imprensa, de acusação de mau uso de verbas
públicas, prática de nepotismo e tráfico de influência, que
tenham sido objeto de ação de improbidade, instaurada pelo
Ministério Público.
37'561

o caráter punitivo da medida.
D Ainda que ao ato seja dada notoriedade que extrapole a esfera
do serviço público, havendo repercussão também na
sociedade local, não se pode considerar atingida a honra
subjetiva dos servidores envolvidos, sendo indevida a
concessão de verba compensatória.
37'561

A respeito dos princípios que informam a administração pública,
assinale a opção incorreta.
A A publicação de errata no Diário Oficial, dias antes da
realização da prova de capacitação física em um concurso
público, alterando o edital do certame, é suficiente para dar
publicidade ao ato administrativo, sendo desnecessária a sua
veiculação em jornais de grande circulação.
B O princípio da isonomia pode ser invocado para a obtenção
de benefício, ainda que a sua concessão a outros servidores
tenha acontecido com violação ao princípio da legalidade.
C A comunicação, por meio de denúncia anônima, de fatos
ilícitos graves que tenham sido praticados no âmbito da
administração pública, autoriza, em cada caso concreto, a
ponderação entre a vedação constitucional do anonimato e a
obrigação jurídica do Estado de investigar condutas
funcionais desviantes, imposta pelo dever de observância à
legalidade, à impessoalidade e à moralidade administrativa.
D A limitação de idade para a inscrição em concurso público só
se legitima, quando a delimitação possa ser justificada pela
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

UnB / CESPE – PCPA / Nome do candidato:

Cargo 1: Delegado de Polícia Civil

Assinale a opção correta, no que se refere ao controle de
constitucionalidade no Brasil.
A Compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) processar e
julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade
contra lei ou ato normativo municipal que ofenda a
Constituição da República.
B É de 10 anos, contados da data da promulgação da
Constituição da República, o prazo decadencial para o
oferecimento de representação de inconstitucionalidade contra
lei ou ato normativo.
C A ação direta de inconstitucionalidade não é suscetível ao
pedido de desistência da parte que a ajuizou.
D As súmulas estão sujeitas ao controle constitucional
concentrado.
37'561

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e do STF, assinale a opção incorreta.
A O talonário de cheques e os cartões de crédito podem ser
objeto de receptação.
B O réu, no sistema processual brasileiro, defende-se da
imputação fática e não da imputatio libelli.
C O direito de defesa é irrenunciável, ou seja, as partes
litigantes não podem dele dispor.
D A instauração de inquérito policial não é imprescindível para
a propositura da ação penal pública, podendo o Ministério
Público valer-se de outros elementos de prova para formar sua
convicção.
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37'561

37'561

De acordo com a Constituição da República, a legislação penal
e a jurisprudência do STJ e do STF, assinale a opção correta.

Assinale a opção correta, conforme a legislação penal e
processual penal, bem como a jurisprudência do STJ.

A O réu que foi condenado pela prática de crime hediondo não
tem o direito de cumprir a pena em regime de execução
progressiva, de acordo com a jurisprudência mais recente
do STF.
B Ressarcido o dano, após a consumação do crime de
apropriação indébita e antes de oferecida a denúncia,
extingue-se a punibilidade por falta de previsão legal.
C A desistência da ação penal privada pode ocorrer a qualquer
momento, mesmo que já exista decisão condenatória
transitada em julgado.
D Na ausência de qualquer elemento indiciário de autoria ou
materialidade do delito, é possível o trancamento da ação
penal por meio de habeas corpus.

A A mulher não pode responder pelo crime de estupro, como
partícipe, por mandato, instigação ou auxílio.
B A adesão do Brasil ao pacto de São José da Costa Rica
excluiu a possibilidade de prisão civil do depositário infiel.
C A decisão do incidente de falsidade, qualquer que seja ela,
impede que, em outra ação, civil ou criminal, discuta-se a
existência da falsificação.
D O exame de sanidade mental do acusado, previsto no Código
de Processo Penal, poderá ser ordenado ainda na fase do
inquérito policial, mediante representação da autoridade
policial ao juiz competente.

37'561

De acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, assinale a
opção incorreta.
A As medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança
e do Adolescente não têm a mesma natureza e intensidade das
penas estabelecidas no Código Penal, pois devem ser regidas
pelos princípios da brevidade, excepcionalidade e observância
da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.
B Não é possível o concurso entre o crime de curandeirismo e
o de exercício ilegal de arte farmacêutica.
C O inquérito policial tem função investigatória e natureza
administrativa; assim, seu trancamento é medida de exceção,
que somente ocorre quando a atipicidade dos fatos ou sua
inexistência são evidentes.
D O respeito aos princípios do due process of law e da ampla
defesa interessa também ao Estado, representado na figura do
Ministério Público, na busca do esclarecimento dos fatos e da
verdade real.
37'561

De acordo com a jurisprudência do STJ, assinale a opção correta.
A O benefício da suspensão do processo é aplicável em relação
às infrações penais cometidas em concurso material, concurso
formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima
cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da
majorante, ultrapassar o limite de um ano.
B O habeas corpus constitui-se na via adequada para
reexaminar provas e aferir a justiça da decisão.
C Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime
de estelionato mediante a emissão de cheque sem provisão de
fundos.
D A interceptação telefônica para fins de investigação criminal
não pode efetivar-se antes da instauração do inquérito
policial.

UnB / CESPE – PCPA / Nome do candidato:
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37'561

Julgue os itens subseqüentes, relativos à Lei n.º 4.898/1965, que
regula o direito de representação e o processo de
responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de abuso
de autoridade.
I

Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à
incolumidade física do indivíduo.
II Constitui abuso de autoridade deixar de comunicar,
imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de
qualquer pessoa.
III A ação penal pelo crime de abuso de autoridade é pública
condicionada à representação.
IV Poderá ser promovida pela vítima do abuso de autoridade a
responsabilidade civil ou penal, ou ambas, da autoridade
culpada.
A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D

1.
2.
3.
4.

37'561

Com relação à Lei n.º 6.368/1976 (Lei de Tóxicos) e à Lei
n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), assinale a opção correta.
A Se um farmacêutico injeta drogas em uma pessoa sem que
haja prescrição médica para tanto, pratica tráfico ilícito de
entorpecentes, consubstanciado na conduta típica ministrar.
B Não constitui tráfico ilícito de entorpecente a cessão gratuita
e eventual de pequena quantidade de substância entorpecente.
C Nos termos da Lei de Execução Penal, o condenado que
cometer falta grave não perde o direito ao tempo remido.
D Aquele que, no mesmo contexto fático e sucessivamente,
importa, transporta, mantém em depósito, expõe e, finalmente,
vende a mesma substância entorpecente, responderá por
concurso material de delitos.
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37'561

37'561

Julgue os itens seguintes, com relação aos princípios
constitucionais de direito penal.

A respeito da relação de consumo, sob a ótica do Código de
Defesa do Consumidor (CDC), assinale a opção correta.

I

A A cláusula abusiva, ou seja, aquela que é desfavorável ao
consumidor, quebrando o equilíbrio entre as partes, é nula de
pleno direito. No entanto, a nulidade só pode ser reconhecida
judicialmente por meio de ação.
B As relações de consumo surgem através de um negócio
jurídico estabelecido entre o fornecedor, pessoa jurídica
privada que desenvolve atividades de produção, construção
ou comercialização de produtos, ou prestação de serviços, e
o consumidor, pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza,
como destinatário final, produtos ou serviços.
C Segundo o CDC, destinatário final é aquela pessoa, física ou
jurídica, que adquire ou busca a satisfação de suas
necessidades por meio de um produto ou serviço, com ou sem
interesse de repassar esse serviço ou produto a terceiros.
D A pessoa que, após pagar mercadoria que adquire em loja,
seja surpreendida pelo ruído de um alarme antifurto que não
foi retirado da peça comprada, bem como pela rápida
interferência de um dos empregados que lhe retira a sacola
das mãos não terá direito a qualquer indenização, visto que o
fato não causa ao consumidor dano moral, mas sim, um mero
aborrecimento.

A decisão acerca da regressão de regime deve ser calcada em
procedimento no qual sejam obedecidos os princípios do
contraditório e da ampla defesa, sendo, sempre que possível,
indispensável a inquirição, em juízo, do sentenciado.
II A vigente Constituição da República, obediente à tradição
constitucional, reservou exclusivamente à lei anterior a
definição dos crimes, das penas correspondentes e a
conseqüente disciplina de sua individualização.
III O princípio da presunção de inocência proíbe a aplicação de
penas cruéis que agridam a dignidade da pessoa humana.
IV Em virtude do princípio da irretroatividade in pejus, somente
o condenado é que terá de se submeter à sanção que lhe foi
aplicada pelo Estado.
A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D

1.
2.
3.
4.

37'561

37'561

Com referência à competência, no processo civil, assinale a opção
correta.

Acerca da responsabilidade civil, assinale a opção incorreta.

A Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado ou
comarca contígua, será competente o foro do juízo
correspondente ao local onde se encontra a maior extensão do
bem.
B Incompetência absoluta deve ser argüida por meio de
exceção, e o reconhecimento da alegada incompetência não
só leva a que os autos sejam remetidos ao foro ou juízo
competente, como também acarreta a anulação dos atos
decisórios e a repetição da prova em observância ao princípio
do juiz natural, ou seja, o juiz que preside a instrução do
processo deve proferir a sentença.
C Para ação de reparação de dano proveniente de ato ilícito, o
foro competente é o do lugar em que se praticou o ato,
precisamente porque se tornam mais fáceis o seu
esclarecimento e a sua prova no lugar em que o ato foi
praticado. Quando o ato é praticado em vários lugares, cabe
ao autor escolher em qual deles irá ajuizar a ação.
D Caso seja ajuizada uma ação de execução por título
extrajudicial em desfavor de um juiz de direito, a competência
será fixada em razão da condição da pessoa. Assim, o tribunal
de justiça local, de segundo grau, será competente para
conhecer e julgar a ação.

A A responsabilidade extracontratual, também chamada de
aquiliana, baseia-se no dever de indenizar os danos causados
decorrentes da prática de ato ilícito propriamente dito,
consubstanciado em conduta humana positiva ou negativa de
uma norma violadora do dever de cuidado.
B O particular nomeado pelo juízo como depositário judicial
deve ser considerado agente do Estado e se, agindo nessa
qualidade, causar danos a terceiro, tal fato enseja a
responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos da
Constituição da República.
C Caso seja demonstrada imprudência de vítima que tenha
ingressado em residência particular e tenha sido atacada pelos
cães de guarda do local, afasta-se o dever de indenizar do
proprietário, pois a responsabilidade deste é presumida e,
portanto, relativa.
D A condenação criminal de motorista de empresa de ônibus,
por dar causa a um grave acidente de trânsito, produz efeitos
contra a pessoa jurídica, por esta responder solidariamente
pela ação do seu preposto, pode a vítima executar a sentença
penal condenatória no juízo cível contra o próprio motorista
ou contra a empresa de ônibus, ou de qualquer outro coobrigado.
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37'561

A respeito dos títulos de crédito, assinale a opção correta.
A Tem-se um título de crédito à ordem quando a cártula não traz
inscrito o nome do beneficiário do crédito ali inscrito,
permitindo-se que o pagamento se faça àquele que apresentálo e exigir o cumprimento da obrigação.
B Se for comprovada a perda, o extravio ou a retenção da
duplicata, admite-se a emissão de triplicata em substituição.
A retenção da duplicata remetida para aceite é condição para
o protesto por indicação.
C A nota promissória e a duplicata são títulos abstratos, ou seja,
não se discute a causa da obrigação, sendo estes autônomos
em relação ao negócio originário que resultou na emissão dos
referidos títulos de crédito.
D Uma duplicata pode referir-se a mais de uma fatura e, ainda
que sem aceite, é título de crédito com eficácia executiva, se
acompanhada de documentos hábeis à comprovação de que as
mercadorias foram adquiridas e recebidas.
37'561

A respeito das obrigações e dos contratos, assinale a opção
correta.
A Ocorrendo a evicção parcial e não sendo esta considerável, o
evicto não poderá valer-se da opção entre a rescisão
contratual e o abatimento no preço, assistindo-lhe apenas o
direito a indenização. Fica caracterizada a evicção se o
alienante não fosse titular legítimo do direito que transferiu,
vindo o adquirente a perder o bem, seja em virtude de
sentença judicial, seja por ato administrativo.
B Considere-se que tenha sido firmado um contrato e que o
devedor tenha efetuado o pagamento da quantia devida ao
outro contratante, mediante a entrega de um cheque, ao
portador, de emissão de terceiro, que foi posteriormente
devolvido por falta de provisão de fundos. Nessa situação, o
devedor se libera da dívida, com a entrega do mencionado
título ao credor, passando o emitente do cheque a assumir a
condição de devedor, ou seja, ocorrendo a substituição da
parte devedora da relação jurídica.
C Em um contrato de promessa de compra e venda com cláusula
de arrependimento, podem as partes validamente ajustar a
cumulação da multa compensatória e perdas e danos, desde
que limitados aos lucros cessantes.
D Ocorre a solidariedade passiva quando, na mesma obrigação,
concorre mais de um devedor, cada um obrigado à dívida
toda. O credor não tem direito a exigir e receber de um dos
devedores, parcialmente, a dívida comum.
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37'561

Julgue os itens a seguir relativos ao sistema tributário nacional.
I

O princípio da anterioridade é uma garantia para o cidadão,
pois protege a sociedade de surpresas desagradáveis na esfera
tributária. Apesar de sua importância, não é absoluto,
existindo algumas ressalvas feitas pela Constituição, tais
como o empréstimo compulsório nos casos de investimentos
públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional.

II O princípio da legalidade, no âmbito tributário, garante ao
cidadão que nenhum tributo será instituído, majorado ou
reduzido senão em virtude de lei, sendo vedada qualquer
atuação estatal que ressalve este direito.
III As alíquotas de contribuição previdenciária do regime de
previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos
vinculados ao estado do Pará são definidas por lei federal,
tendo em vista que é competência privativa da União legislar
sobre seguridade social.
IV A capacidade tributária ativa não se confunde com a
competência legislativa: enquanto esta autoriza o ente público
a instituir o tributo, sendo indelegável, aquela delimita o
poder de arrecadar, cobrar, exigir e fiscalizar.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

37'561

Em relação à legislação previdenciária e aos crimes contra a
seguridade social, assinale a opção incorreta.
A Considere que Jeremias, sócio da empresa Castanhal Ltda.,
deliberadamente, deixou de incluir na folha de pagamento de
sua empresa 50% do valor das remunerações que eram pagas
a seus empregados. Sua intenção, com esta conduta, era
recolher menos do que o devido para a Previdência Social.
Nessa situação, Jeremias teria praticado, em tese, o crime de
sonegação previdenciária cuja extinção da punibilidade, ao
contrário do que acontece com o crime de apropriação
indébita previdenciária, não exige o pagamento do tributo.
B Considere que o estado do Pará realizou contratação
temporária de diversos professores, pois a rede pública de
ensino estava com carência de profissionais para lecionar em
diversas áreas. Nessa situação, o governo do Estado não
recolherá qualquer contribuição previdenciária para o regime
geral de previdência pelo fato de não se equiparar às empresas
da iniciativa privada que recolhem normalmente para este
regime.
C Considere que Cláudio tem 15 anos, estuda em um colégio
particular da capital paraense e não exerce qualquer atividade
remunerada. Nesta condição, apesar de a vinculação como
segurado facultativo ao regime geral de previdência social ser
ato volitivo, que gera efeito a partir da inscrição e do primeiro
recolhimento, Cláudio não pode se filiar pois sua idade é
inferior ao limite legal.
D Ao contrário do que ocorre com o crime de apropriação
indébita, na esfera previdenciária esta conduta típica é
classificada como crime omissivo puro, razão pela qual é
impossível a figura da tentativa.
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37'561

Julgue os itens abaixo referentes às espécies tributárias e aos crimes contra a ordem tributária.
I

As taxas, as contribuições de melhoria e as contribuições sociais são exemplos de tributos vinculados, pois os fatos geradores estão
relacionados a atividades estatais em prol dos contribuintes.
II Um fiscal de renda que extravie um processo fiscal cuja guarda seja sua responsabilidade em razão da função que ocupe não pratica
qualquer ilícito penal por ausência de tipicidade.
III A fixação das alíquotas máximas do imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, cuja competência
é dos municípios é competência do Senado Federal.
IV O imposto sobre produtos industrializados (IPI) é considerado um tributo extrafiscal, juntamente com os impostos sobre o comércio
exterior, pois, apesar de constituírem receitas para a União, a finalidade de regular a economia é prevalente.
A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D

1.
2.
3.
4.
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