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SIMULADO 01 (GRÁTIS) 

CARGO:  Agente de Polícia Civil de Santa Catarina 

 

 

           

 
Material desenvolvido pela Mira no Alvo, preparado por profissionais experientes 

em concursos públicos. Todas as questões do simulado foram selecionadas através 

de um processo extremamente criterioso a fim de disponibilizar aos candidatos as 

questões que mais aumentem a chance de acerto no concurso. 

 

Instruções: 

0. Como funcionarão esses simulados? 

Os simulados do Mira no Alvo Concursos são feitos, exclusivamente, para o concurso de 

Agente de Polícia Civil de Santa Catarina. Inicialmente, serão mostrados quais os assuntos 

do edital serão trabalhados nesse simulado.  

 

1. Qual o objetivo desse simulado? 

O objetivo é preparar e mostrar para o candidato quais matérias são cobradas com maior 

frequência nos concursos para o este cargo. Ademais, exaurir todos os assuntos de extrema 

importância do edital por meio do pacote de simulados. 

 

2. Como estudar por meio desse simulado? 

Recomenda-se ao candidato revisar a matéria por meio desses simulados, haja vista 

abarcarem todo o conteúdo do edital. Neles serão demonstrados quais assuntos têm maior 

chance de serem cobrados em prova! 

 

3. Qual o diferencial desse material para quaisquer outros? 

- O pacote de simulados conterá TODOS os assuntos do edital; 

- De início, o simulado conterá exatamente quais itens do edital são cobrados nos simulados;   

- Todas as questões possuem gabaritos COMENTADOS, fundamentais para fortalecer sua 

aprendizagem; 

- O candidato pode usar esse material como revisão nas últimas semanas de prova. 
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Questão 01 

De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que indica corretamente o cargo privativo 

de brasileiro nato. 

 

A) ministro da fazenda 

B) carreira diplomática 

C) governador do estado 

D) ministro de tribunal superior 

E) presidente da assembleia legislativa 

 

GABARITO: B 

Cargos privativos de brasileiro nato – Art. 12, § 3º, CF/88 

Mnemônico: MP3.COM 

Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

Presidente e Vice-Presidente da República; 

Presidente da Câmara dos Deputados; 

Presidente do Senado Federal; 

Carreira diplomática; 

Oficial das Forças Armadas. 

Ministro de Estado da Defesa 

 

Questão 02 

De acordo com a Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo: 

1. em caso de averiguação sanitária  

2. em caso de desastre  

3. para prestar socorro  

4. por determinação administrativa. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

B) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4 

C) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

E) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

 

GABARITO: C 

Art. 5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 

por determinação judicial. 

 

Questão 03 

Acerca dos direitos políticos, é correto afirmar que o voto é: 

 

A) facultativo para os analfabetos. 

B) facultativo para os menores de 21 anos. 

C) facultativo para os maiores de 60 anos. 

D) obrigatório para os maiores de 16 anos. 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
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E) obrigatório para os brasileiros natos. 

 

GABARITO: A 

Quem é obrigado a votar? 

+ 18 anos 

- 70 anos 

 

Quem poderá votar? (facultativo) 

+ 16 anos -18 anos 

+ 70 anos 

Analfabetos (gabarito) 

 

Quem é proibido votar? 

Conscritos 

Estrangeiros 

 

*OBS: Os Analfabetos não poderão ser candidatos, eles possuem somente capacidade ativa (ir até a 

urna e votar). 

 

Questão 04 

Analise as afirmativas abaixo a respeito da segurança pública, com base na Constituição Federal de 1988. 

1. Os Municípios poderão, conforme dispuser a lei, constituir guardas municipais destinadas à proteção 

de seus bens, serviços e instalações.  

2. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos da segurança pública será fixada na 

forma de subsídio.  

3. Às polícias civis cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.  

4. A polícia federal destina-se a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

 

GABARITO: B 

1. CORRETA. Art. 144, § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção 

de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

 

2. CORRETA. Art. 144, § 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados 

neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.  

 

3. ERRADA. § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 

corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades 

de defesa civil. 

 

4. CORRETA. § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido 

pela União e estruturado em carreira, destina-se a:  III - exercer as funções de polícia marítima, 

aeroportuária e de fronteiras; 
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Questão 05 

Assinale a alternativa correta sobre os direitos e as garantias fundamentais. 

 

A) O possível a prisão por dívida civil de qualquer espécie. 

B) Os crimes políticos ou de opinião, quando punidos com reclusão, poderão ensejar a extradição de 

estrangeiro. 

C) É vedada toda e qualquer forma de privação de direitos por motivos de crença ou de convicção 

religiosa. 

D) O devido processo legal é de observância obrigatória apenas nos processos penais, cuja pena 

culminada for restritiva de liberdade. 

E) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

 

GABARITO: E 

A) ERRADA. Art. 5º, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel (a prisão do 

depositário infiel é inconstitucional); 

B) ERRADA. LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião; 

C) ERRADA. VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 

filosófica ou política, SALVO SE se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

D) ERRADA. LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

E) CORRETA. IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

 

Questão 06 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para a retificação de dados, 

quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, conceder-se-á: 

 

A) mandado de segurança preventivo. 

B) mandado de segurança. 

C) mandado de injunção. 

D) habeas data. 

E) habeas corpus. 

 

GABARITO: D 

Art. 7° Conceder-se-á habeas data: 

 

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 

registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 

 

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo; 

 

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado 

verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 

 

Questão 07 

São direitos sociais, definidos pela Constituição: 

 

A) A educação e a saúde. 

B) A cidadania e a igualdade. 

C) A igualdade e o pluralismo político. 

D) O pluralismo político e a cidadania. 
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E) A dignidade da pessoa humana e a soberania. 

 

GABARITO: A 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.   

 

Questão 08 

Assinale a alternativa correta, com base na Constituição Federal. 

 

A) Os Estados não poderão ter símbolos próprios. 

B) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 

C) A língua brasileira é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 

D) Somente os Municípios poderão ter símbolos próprios. 

E) São os únicos símbolos nacionais: o selo e a bandeira. 

 

GABARITO: B 

A) ERRADA. Os estados poderão ter símbolos próprios segundo o art. 13, §2º da CF/88; 

B) CORRETA. Art. 13 § 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas 

e o selo nacionais. 

C) ERRADA. A língua PORTUGUESA é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, conforme art. 

13 da Constituição Federal. 

D) ERRADA. Art. 13 § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios. 

E) ERRADA. Vide explicação B). 

 

Questão 09 

De acordo com o artigo 5° da Constituição Federal, será concedido mandado de segurança quando: 

 

A) For autoridade pública constituída, sendo limitado à pessoa física. 

B) For autoridade pública constituída, sendo limitado à pessoa jurídica. 

C) O responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público. 

D) Se tratar de ente público ou agente vinculado independentemente da data ou finalidade do ato ilegal 

ou abuso de poder, dentro ou fora do exercício das atribuições do cargo. 

E) For qualquer pessoa, física ou jurídica, limitada ao espaço do Distrito Federal. 

 

GABARITO: C 

Art. 5º LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por  habeas corpus  ou  habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa correta sobre a disciplina constitucional da administração pública. 

 

A) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, improrrogável. 

B) É permitida a equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do 

serviço público. 

C) A proibição de acumular cargos públicos remunerados não se estende aos empregos e às funções, 

nem abrange autarquias, fundações e empresas públicas.  

D) É absolutamente vedado o direito de greve no âmbito da administração pública. 

E) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. 
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GABARITO: E 

A) ERRADA. CF - Art.37 - III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 

prorrogável uma vez, por igual período. 

Atenção: o concurso tem validade inicial de ATÉ 2 ANOS, ou seja, se um órgão público relizar um 

concurso, este concurso poderá, a critério da autoridade, ter uma validade menor que dois anos. 

Lembrando que sua prorrogação por IGUAL PERÍODO não é obrigatória. 

B) ERRADA. CF - Art.37 - XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 

C) ERRADA. CF - Art.37 - XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 

sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

D) ERRADA. CF - Art.37 - VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em 

lei específica. 

E) CORRETA. IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 

 
 

Questão 11 

Analise as afirmativas abaixo sobre os conhecimentos de licitações e contratos:  

1. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução de seu objeto.  

 

2. Tomada de preços é um dos tipos de licitação utilizada quando há inviabilidade de competição.  

 

3. Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores.  

 

4. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 

inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 

alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.  

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4. 

B) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

C) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

E) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

 

GABARITO: A 

Lei nº 8.666/93. Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I - concorrência; 

II - tomada de preços; 

III - convite; 

IV - concurso; 

V - leilão. 

 

1. CORRETA. § 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
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inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto. 

 

2. ERRADA. Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição (...). 

Art. 22, § 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

 

3. ERRADA. § 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá 

aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

§ 4º  Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 

conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 

(quarenta e cinco) dias. 

 

4. CORRETA. § 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 

ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 

superior ao valor da avaliação. 

 

Questão 12 

O fenômeno jurídico em que determinado ato administrativo efetua a supressão de defeito sanável de 

outro ato administrativo anteriormente praticado, a fim de confirmá-lo no mundo jurídico, com a 

retroatividade dos seus efeitos a partir da edição do primeiro ato, é chamado: 

 

A) conversão. 

B) retificação. 

C) renovação. 

D) confirmação. 

E) convalidação. 

 

GABARITO: E 

A convalidação é o ato administrativo que, com efeitos retroativos, sana vício de ato antecedente, de 

modo a torná-lo válido desde o seu nascimento, ou seja, é um ato posterior que sana um vício de um 

ato anterior, transformando-o em válido desde o momento em que foi praticado. 

 

Existem três formas de convalidação: 

- Ratificação: é a convalidação feita pela própria autoridade que praticou o ato; 

- Confirmação: é a convalidação feita por autoridade superior àquela que praticou o ato; 

- Saneamento: é a convalidação feita por ato de terceiro, ou seja, não é feita nem por quem praticou 

o ato nem por autoridade superior. 

 

Não se deve confundir a convalidação com a conversão do ato administrativo. Há um ato viciado e, 

para regularizar a situação, ele é transformado em outro, de diferente tipologia. 

 

O ato nulo, embora não possa ser convalidado, poderá ser convertido, transformando-se em ato válido. 

 

Questão 13 

O estágio probatório objetiva avaliar a aptidão e a capacidade: 
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A) de profissionais para ingressarem no serviço público e por isso pode ser considerado sinônimo de 

concurso público. 

B) do servidor público para o desempenho de cargo de provimento comissionado somente. 

C) de profissionais da iniciativa privada para o desempenho de todos os cargos de provimento efetivo e 

comissionado. 

D) do servidor público para o desempenho de cargo de provimento efetivo. 

E) do servidor público e de profissionais da iniciativa privada para o desempenho somente de cargo de 

provimento comissionado. 

 

GABARITO: D 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público.     

 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:            

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;             

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;              

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa.    

 

Questão 14 

É correto afirmar sobre a responsabilidade civil do Estado. 

 

A) O Estado somente será responsabilizado civilmente quando comprovada a sua culpa no evento que 

causou um dano a terceiro. 

B) A responsabilidade civil do Estado independe da demonstração de culpa ou dolo do agente público. 

C) A responsabilidade do Estado pela má prestação de um serviço público essencial será considerada 

subjetiva. 

D) O terceiro prejudicado poderá exigir a reparação do dano sofrido diretamente do agente público 

responsável pela prática do ato administrativo que lhe causou prejuízo. 

E) A responsabilidade objetiva do Estado será afastada quando se comprovar a participação do agente 

público no evento danoso. 

 

GABARITO: B 

A responsabilidade do Estado é objetiva: o Estado responde pelos danos causados por seus agentes 

independentemente de culpa. 

A responsabilidade do agente é subjetiva: agente responde ao Estado, em ação regressiva, só se agir 

com dolo ou culpa. 

A existência de causa excludente de ilicitude penal não impede a responsabilidade civil do Estado pelos 

danos causados por seus agentes. 

As excludentes de responsabilidade estatal são: 

- Caso fortuito 

- Força maior 

- Culpa exclusiva da vítima 

 

Questão 15 

É correto afirmar sobre os poderes administrativos 

 

A) O poder disciplinar, que é limitado à atuação dos servidores públicos, permite que a administração 

apure e puna infrações civis e penais. 

B) O poder discricionário permite à administração criar, conceder e impor vedações aos seus 

administrados. 
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C) O poder regulamentar não pode inovar na ordem jurídica, devendo limitar-se, em regra, a explicar a 

lei para a sua correta execução. 

D) O poder vinculado permite a realização de ato administrativo com base em critérios de oportunidade, 

conveniência e legalidade. 

E) O poder de polícia administrativa é exclusivamente repressivo. 

 

GABARITO: C 

A) ERRADO. Poder disciplinar. 

B) ERRADO. O poder de polícia , que tem como fonte o princípio da Supremacia do Interesse público 

limita a atuação do particular em nome do interesse público . 

C) CORRETO. Poder Regulamentar, que tem aspecto mais específico e restrito, não permite ao 

administrador inovar na ordem jurídica. 

Poder NORMATIVO, por sua vez, através de DECRETO AUTÔNOMO (ato normativo primário), pode 

inovar na ordem jurídica. 

D) ERRADO. Poder discricrionário. 

E) ERRADO. O poder de polícia administrativa tem caráter preventivo, mas nada impede que atue de 

modo repressivo. 

 

Questão 16 

É correto afirmar sobre a organização administrativa do Estado: 

 

A) Os órgãos públicos exercem suas atividades por meio de descentralização administrativa. 

B) A desconcentração é a distribuição interna de atividades ou de atribuições administrativas. 

C) A pessoas jurídicas de direito privado somente poderão exercer função administrativa por meio da 

desconcentração do serviço público. 

D) As entidades da administração pública indireta poderão delegar funções para órgãos da administração 

direta por meio da descontração administrativa. 

E) A descentralização administrativa é um instituto de utilização restrita à administração direita. 

 

GABARITO: B 

A) ERRADA. Os órgãos públicos exercem suas atividades por meio de concentração e desconcentração 

administrativa. Já as entidades da administração indireta exercem suas atividades por meio de 

descentralização administrativa. 

 

B) CORRETA. Na desconcentração ocorre a distribuição interna de atividades ou de atribuições 

administrativas. 

Segundo Mazza (2014) concentração é a técnica de cumprimento de competências administrativas por 

meio de órgãos públicos despersonalizados e sem divisões internas. Trata-se de situação raríssima, 

pois pressupõe a ausência completa de distribuição de tarefas entre repartições públicas internas. 

 

C) ERRADA. A pessoas jurídicas de direito privado somente poderão exercer função administrativa por 

meio da desconcentração do serviço público? Não, as pessoas jurídicas de direito privados podem 

concentrar, desconcentrar, e até mesmo, descentralizar o exercício da função administrativa. 

 

D) ERRADA. Não, a delegação por meio da concentração só ocorre internamente, isto é, no âmbito de 

uma mesma pessoa jurídica. 

 

E) ERRADA. Assim como a administração direta, a administração indireta também pode fazer uso da 

descentralização, por exemplo, por meio da delegação, em que é transferida a execução de um serviço 

por meio de um contrato administrativo. 
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Questão 17 

Analise as afirmativas abaixo a respeito dos princípios da administração pública. 

 

1. O princípio da legalidade encontra a sua gênese na ideia da separação dos poderes, identificando-se 

com a submissão da administração pública ao comando da lei.  

 

2. Corolário do princípio da moralidade, os atos de improbidade administrativa implicarão, na forma e 

gradação previstas em lei, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.  

 

3. Como desdobramento do princípio da publicidade, todos os cidadãos têm o direito a receber dos órgãos 

públicos as informações de interesse próprio e de interesse geral, que serão prestadas na forma da lei e 

sob pena de responsabilidade, incluindo informações sigilosas que envolvam a segurança da sociedade 

e do Estado.  

 

4. A impessoalidade traduz a concepção de que a administração pública deve tratar a todos de maneira 

justa, admitindo-se privilégios e discriminações entre os cidadãos, pautados em avaliação subjetiva do 

agente administrativo. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

C) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4. 

 

GABARITO: A 

1. CORRETA. Toda a administração pública realmente está sujeita ao comando da lei, e também os 

três poderes devem ater-se a ela. 

2. CORRETA. Ser improbo é uma questão sobretudo de moralidade. E a questão colocou as penas da 

lei 8429/92 que são justamente essas. 

3. ERRADA. Informações sigilosas são protegidas pela LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 

4. ERRADA. A Impessoalidade busca justamente que a administração pública seja impessoal, 

EVITANDO privilégios. 

 

Questão 18 

A estrutura da administração pública indireta é composta por um conjunto de entidades personalizadas 

que executam atividades e serviços de interesse público. Dentre elas, destacam-se as entidades 

autônomas criadas por lei, dotadas de personalidade jurídica de direito público, com gestão, receita e 

patrimônio próprios, cuja finalidade é executar atividades típicas da administração pública. 

Trata-se das: 

 

A) Organizações sociais. 

B) Empresas públicas. 

C) Fundações públicas. 

D) Autarquias. 

E) Sociedades de economia mista. 

 

GABARITO: D 

Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, que são criadas por lei para desempenhar atividade 

típica do poder público. Exemplo: INSS. 
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Questão 19 

A legislação brasileira, em vigor, que trata de contratos administrativos confere à Administração Pública 

a prerrogativa de: 

 

A) rescindi-los, somente quando haja concordância de todas as partes envolvidas. 

B) modificá-los, somente quando haja concordância de todas as partes envolvidas. 

C) rescindi-los, somente quando houver autorização do legislativo federal. 

D) rescindi-los, somente após a aplicação de 3 sanções administrativas à organização contratada. 

E) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público e respeitados 

os direitos do contratado. 

 

GABARITO: E 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, 

em relação a eles, a prerrogativa de: 

 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado; 

 

Questão 20 

Sem prejuízo de outros, são princípios constitucionais básicos da Administração Pública: 

 

A) moralidade, publicidade e vinculação. 

B) objetividade, probidade e pessoalidade. 

C) pessoalidade, moralidade e subjetividade. 

D) legalidade, impessoalidade e eficiência. 

E) vinculação, impessoalidade e eficácia. 

 

GABARITO: D 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 

 

 
 

Questão 21 

De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar: 

 

A) O direito de representação somente poderá ser exercido pessoalmente pelo ofendido. 

B) A ação penal deverá ser proposta no prazo de até quinze dias após reduzida a representação a termo. 

C) A representação deverá ser feita diretamente à autoridade policial. 

D) Ação penal decorrente de representação criminal deverá ser instruída, obrigatoriamente, com a cópia 

do inquérito policial. 

E) A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. 

 

GABARITO: E 

A) ERRADA. CPP. Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por 

procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do 

Ministério Público, ou à autoridade policial. 

 

b) ERRADA. A ação penal deverá ser proposta no prazo de até 15 dias se o órgão do Ministério Público 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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entender que com a representação foram oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação 

penal (art. 39, §5º, CPP). 

 

c) ERRADA. CPP. Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por 

procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do 

Ministério Público, ou à autoridade policial. 

 

d) ERRADA. O órgão do Ministério Público pode dispensar o inquérito, se com a representação forem 

oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal (art. 39, §5º, CPP). 

 

E) CORRETA. CPP. Art. 39 [...] § 2º A representação conterá todas as informações que possam servir 

à apuração do fato e da autoria. 

 

Questão 22 

De acordo com o Código de Processo Penal, a nota de culpa deverá conter: 

1. a assinatura do preso.  

2. o nome da autoridade policial.  

3. os motivos da prisão.  

4. o nome do condutor. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

 

GABARITO: E 

Art. 306, § 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada 

pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.    

 

Questão 23 

De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar: 

 

A) A concessão de liberdade provisória deverá impor, como condição, a garantia do juízo por meio de 

fiança. 

B) O delegado de polícia, entendendo a inadequação das medidas cautelares, poderá revogar a prisão 

em flagrante. 

C) A prisão em flagrante somente poderá ser relaxada após fixada a fiança pela autoridade judicial. 

D) Ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária poderá conceder liberdade provisória 

de forma fundamentada. 

E) A autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, deverá, fundamentadamente, relaxar a 

prisão em caso de ilegalidade. 

 

GABARITO: D 

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 

horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do 

acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, 

e, nessa audiência, o JUIZ deverá, fundamentadamente:        

I - relaxar a prisão ilegal; ou            

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do , e 



Instagram: @miranoalvoconcursos                          

Simulado grátis 01 - PC/SC     

 

MIRA NO ALVO
CONCURSOS

                                                                                                                        
 

www.miranoalvoconcursos.com.br 

se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou              

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 

 

Quem revoga ou relaxa prisão é a Autoridade Judiciária. 

O relaxamento é decretado somente em caso de prisões ilegais. 

 

Questão 24 

Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio processual penal, em que a autoridade policial 

tem o dever legal de instaurar o inquérito policial quando da ciência da prática de um crime que se apure 

mediante ação penal pública incondicionada. 

 

A) princípio da oficialidade 

B) princípio da obrigatoriedade 

C) princípio do delegado natural 

D) princípio da indisponibilidade 

E) princípio do impulso oficial 

 

GABARITO: B 

Princípio da Obrigatoriedade = Princípio da Oficiosidade (procedimento oficioso) o delegado deve agir 

de ofício quando tem notícia de crima de ação penal pública incondicionada. 

 

Questão 25 

De acordo com a lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida por delegado de polícia, o 

indiciamento: 

 

A) depende de autorização judicial para ter início. 

B) após ouvido o Ministério Público, será tornado oficial. 

C) deverá observar os princípios da publicidade, eficiência e oficialidade. 

D) é dispensado para crimes cuja pena seja inferior a quatro anos. 

E) é ato privativo do delegado de polícia. 

 

GABARITO: E 

Lei 12.830/2013, Art. 2º, § 6º - O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato 

fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade 

e suas circunstâncias. 

 

Questão 26 

De acordo com a norma processual penal, a busca e apreensão: 

 

A) será apenas domiciliar, não podendo ter como objeto pessoa. 

B) deverá sempre ser precedida de mandado judicial. 

C) quando feita em mulher, somente poderá ser realizada por outra mulher. 

D) poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. 

E) deverá ocorrer na presença, indispensável, do Ministério Público. 

 

GABARITO: D 

A) ERRADA. Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 

B) ERRADA. Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, 

a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. 

C) ERRADA. Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento 

ou prejuízo da diligência. 

D) CORRETA. Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das 
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partes. 

E) ERRADA. Não existe essa previsão. 

 

Questão 27 

De acordo com o Código de Processo Penal, para que o laudo pericial tenha validade como prova lícita é 

necessário: 

 

A) ter sido realizado por servidor público, designado pela autoridade judiciária. 

B) que a autoridade policial o tenha ratificado após ter sido lavrado pelo perito oficial. 

C) ter sido realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior. 

D) que a prova tenha sido requerida pela parte ofendida ou pelo Ministério Público. 

E) que o indiciado tenha participado do exame ou da perícia. 

 

GABARITO: C 

Artigo 159/CPP: "O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, 

portador de diploma de curso superior". 

 

Questão 28 

De acordo com o Código de Processo Penal, qual o prazo para encerramento do inquérito polical? 

 

A) Dez dias, quando o indiciado estiver preso, e vinte dias quando o indiciado estiver solto. 

B) Dez dias, prorrogáveis por igual período, quando o indiciado estiver preso, e dez dias quando o 

indiciado estiver solto. 

C) Vinte dias, prorrogáveis por igual período, quando o indiciado estiver solto, e dez dias quando o 

indiciado estiver preso. 

D) Trinta dias, prorrogáveis, quando o indiciado estiver solto, e, dez dias quando o indiciado estiver 

preso. 

E) Sessenta dias quando o indiciado estiver solto, e dez dias quando o indiciado estiver preso. 

 

GABARITO: D 

Art. 10.  O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, 

ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar 

a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

 

Questão 29 

De acordo com o Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 

 

1. de ofício pela autoridade policial. 

2. mediante requisição da autoridade judiciária. 

3. mediante requisição do Ministério Público. 

4. a requerimento do ofendido. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

 

GABARITO: E 

Art. 5º  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 
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I - de ofício; 

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do 

ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 

 

§ 1º  O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível: 

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 

b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de 

presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer; 

c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. 

 

Questão 30 

Pedro se desentendeu com seu melhor amigo, José, em virtude de posições políticas antagônicas e, ao 

se encontrarem, Pedro, completamente descontrolado, praticou os crimes de injúria e ameaça contra 

José, o que foi presenciado pelo policial civil Ricardo, que passava pelo local onde os fatos ocorreram. 

Com base na hipótese narrada acima, em relação à prisão em flagrante, o policial civil Ricardo 

 

A) não poderá efetuar a prisão em flagrante, tendo em vista que os crimes são de ação penal privada. 

B) não poderá efetuar a prisão em flagrante, tendo em vista que os crimes são de ação penal pública 

condicionada a representação. 

C) poderá efetuar a prisão em flagrante, desde que haja manifestação de vontade da vítima, já que se 

trata de crimes de ação penal privada e de ação penal pública condicionada à representação, 

respectivamente. 

D) poderá efetuar a prisão em flagrante, desde que haja manifestação de vontade da vítima, já que se 

trata de crimes de ação penal pública condicionada à representação e de ação penal pública condicionada 

à representação privada, respectivamente. 

E) poderá efetuar a prisão em flagrante, já que presenciou o cometimento de crimes, e o instituto da 

prisão em flagrante nada tem a ver com o da ação penal. 

 

GABARITO: C 

Segundo orientação prevalente, ante a omissão do art. 301 do CPP, é possível a prisão em flagrante, 

em crimes de ação penal privada, desde que conste com a manifestação do ofendido, concordando 

com a sua realização. 

 

 
 

Questão 31 

Assinale a alternativa correta a respeito dos princípios do direito penal, conforme previsto na Constituição 

Federal de 1988. 

 

A) A prática do racismo constitui crime afiançável. 

B) Admite-se no direito brasileiro, excepcionalmente, juízo ou tribunal de exceção. 

C) A lei penal jamais retroagirá, nem mesmo para beneficiar o réu. 

D) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 

E) São cabíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 

 

GABARITO: D 

A) INCORRETA. Art. 5º, XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 

à pena de reclusão, nos termos da lei. 

B) INCORRETA. Art. 5º, XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção. 

C) INCORRETA. Art. 5º, XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
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D) CORRETA. Art. 5º, LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória. 

E) INCORRETA. Art. 5º, LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 

 

Questão 32 

De acordo com a legislação penal, caracteriza-se como crime de peculato: 

 

A) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 

de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

B) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da 

qualidade de funcionário. 

C) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-

la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

D) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 

particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

E) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

 

GABARITO: D 

A) Prevaricação. 

B) Advocacia administrativa. 

C) Concussão. 

D) PECULATO. 

E) Corrupção passiva. 

 

Questão 33 

De acordo com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar: 

 

A) Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do 

objeto, é impossível consumar-se o crime. 

B) Para se considerar um crime tentado, basta que ele tenha iniciado a sua execução. 

C) O crime tentado será punido com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída pela metade. 

D) Quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução de um crime, ele será 

considerado tentado. 

E) O crime na forma tentada deverá reunir todos os elementos de sua definição legal. 

 

GABARITO: A 

A) CERTO: Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 

impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime (art. 17)  

B) ERRADO: Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente (art. 

14, II) 

C) ERRADO: 1/3 a 2/3 (art. 14, parágrafo único) 

D) ERRADO: Desistência voluntária (art. 15) 

E) ERRADO: Crime consumado (art. 14, I) 

 

Questão 34 

De acordo com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar: 

 

A) A imperícia poderá ser considerada dolosa quando o agente, em razão de ofício ou determinação legal, 

dá causa ao resultado. 

B) Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao 

menos culposamente. 
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C) Quando o agente não puder ser punido por fato previsto como crime doloso, ele será enquadrado na 

conduta culposa similar. 

D) O agente que assume o risco de produzir determinado resultado pratica crime com culpa consciente. 

E) Pratica crime culposo o agente que quis o resultado e deu causa por meio de imprudência ou 

negligência. 

 

GABARITO: B 

a) ERRADO: Não existe imperícia dolosa (art. 18, II) 

 

b) CERTO: Art. 19 

 

c) ERRADO: Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, 

senão quando o pratica dolosamente (art. 18, parágrafo único) 

 

d) ERRADO: Crime doloso (art. 18, I) 

 

e) ERRADO: Crime doloso (art. 18, I) 

 

Questão 35 

De acordo com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar: 

 

A) É isento de pena o agente que comete um crime em estado de necessidade. 

B) A legítima defesa estará caracterizada quando o agente pratica fato para salvar de perigo atual, direito 

próprio ou alheio, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. 

C) Será isento de pena aquele que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito do fato em razão de emoção ou paixão, ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento. 

D) A embriaguez, quando completa e proveniente de caso fortuito, é considerada como uma excludente 

de ilicitude. 

E) Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. 

 

GABARITO: E 

A) ERRADA. Estado de necessidade é excludente de ilicitude, portanto não há crime, conforme art. 23. 

B) ERRADA. A alternativa trouxe a definição de estado de necessidade.  

C) ERRADA. Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: I - a emoção ou a paixão; II - a embriaguez, 

voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. 

D) ERRADA. A embriaguez, quando completa e proveniente de caso fortuito, isenta de pena o agente. 

E) CORRETA. Art. 24, § 1º. 

 

Questão 36 

A capacidade de entender que uma conduta é ilícita e de se adequar conforme tal conduta é denominada: 

 

A) ilicitude. 

B) tipicidade. 

C) culpabilidade. 

D) imputabilidade. 

E) responsabilidade. 

 

GABARITO: D 

Imputabilidade: É a capacidade mental, inerente ao ser humano de, ao tempo da ação ou omissão, 

entender o caráter ilícito do fato (elemento intelectivo) e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento (elemento volitvo). 
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Questão 37 

De acordo com o Código Penal, a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, 

caracteriza o crime de: 

 

A) lesão corporal simples. 

B) lesão corporal leve. 

C) lesão corporal grave. 

D) lesão corporal gravíssima. 

E) lesão corporal seguida de morte. 

 

GABARITO: C 

Art. 129, § 1º do CP: Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Lesão corporal de natureza grave 

§ 1º Se resulta: 

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 

II - perigo de vida; 

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV - aceleração de parto: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

 

Questão 38 

De acordo com o Código Penal, é correto afirmar sobre o crime de roubo. 

 

A) No roubo, a grave ameaça ou o emprego de violência deve ser causado contra pessoa. 

B) No roubo, equipara-se a coisa alheia móvel à obtenção de indevida vantagem econômica. 

C) A ausência do emprego de arma branca ou de fogo afasta a consumação do crime de roubo. 

D) Somente ocorre a prática do crime de roubo quando configurada a restrição da liberdade da vítima. 

E) Para a caracterização do crime roubo, a grave ameaça ou violência deve ocorrer antes da subtração 

do bem. 

 

GABARITO: A 

a) CORRETA – os crimes descritos no TÍTULO II, DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, serão sempre 

praticados contra pessoa (física ou jurídica). 

 

b) INCORRETA – Coisa alheia móvel, no caso em tela estará diante do delito extorsão previsto no 

artigo 158 

 

c) INCORRETA – Afasta apenas a circunstanciadora do artigo 157, parágrafo segundo, inciso um. 

Lembrando que a arma aqui pode ser qualificada em sentido amplo (arma de fogo, faca, etc). 

 

d) INCORRETA – A restrição da liberdade da vítima é circunstanciadora do artigo 157, parágrafo 

segundo, inciso cinco. 

 

e) INCORRETA – Na figura do roubo impróprio, quando o agente, após a subtração da coisa, emprega 

violência contra a pessoa de forma a assegurar a posse do ilícito ou a impunidade, estaremos diante 

do emprego da violência ou grave ameaça a posterior da subtração da coisa alheia móvel. 

 

Questão 39 

De acordo com o Código Penal, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável: 

A) isenta o agente de pena.  

B) exclui a ilicitude do fato.  

C) é punível como crime culposo.  
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D) é punível apenas com pena de detenção. 

E) desclassifica o crime para forma tentada. 

 

GABARITO: A 

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta 

de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 

 

Questão 40 

Assinale a alternativa correta de acordo o Código Penal brasileiro. 

Aquele que submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor 

de dezoito anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para 

a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone, comete o crime de: 

 

A) estupro de vulnerável. 

B) corrupção de menores. 

C) instigação sexual de vulnerável. 

D) favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. 

E) satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. 

 

GABARITO: D 

A) ERRADO. Estupro de vulnerável. Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 

com menor de 14 (catorze) anos; 

 

B) ERRADO. Corrupção de menores. Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer 

a lascívia de outrem; 

 

C) ERRADO. Instigação sexual de vulnerável. Tipificação inexistente. 

 

D) CERTO. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Art. 218-

B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 

18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 

para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. 

 

E) ERRADO. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente; Art. 218-A.  Praticar, 

na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou 

outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem; 

 

 
 

Questão 41 

Considere as seguintes disposições de tratados internacionais de direitos humanos: 

▪ Art. 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos: “Toda pessoa detida ou retida deve ser 

conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções 

judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem 

prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o 

seu comparecimento em juízo”.  

▪ Art. 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos: “Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de 

infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada 

por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em 

liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, 

mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 
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questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença”. 

 

As disposições descritas se referem à: 

 

A) audiência preliminar. 

B) audiência de conciliação. 

C) audiência de instrução e julgamento. 

D) audiência admonitória. 

E) audiência de custódia. 

 

GABARITO: E 

A implementação das audiências de custódia está prevista em pactos e tratados internacionais 

assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San Jose. 

 

Questão 42 

A eficácia horizontal dos direitos humanos se caracteriza por ser aquela aplicável nas relações entre: 

 

A) particulares. 

B) poderes públicos. 

C) Estados soberanos. 

D) organizações internacionais. 

E) o poder público e os particulares. 

 

GABARITO: E 

- Vertical: aplicação dos direitos humanos às relações entre o Estado e a sociedade. 

- Horizontal: aplicação obrigatória e direta dos direitos humanos às relações privadas. 

- Diagonal: aplicação dos direitos humanos na relação de emprego. 

 

Questão 43 

A teoria das gerações ou dimensões dos direitos humanos expõe perspectivas desses direitos em que se 

incluem em cada geração ou dimensão determinados direitos e princípios. 

Conforme essa divisão clássica da doutrina, é correto afirmar: 

 

A) os direitos de segunda geração ou dimensão se referem aos direitos civis e políticos, compreendendo 

os direitos de liberdade, englobando as liberdades clássicas, negativas ou formais. 

B) os direitos de terceira geração ou dimensão consubstanciam como titulares a coletividade, 

consagrando o princípio da solidariedade e incluindo direitos como o da paz, ao desenvolvimento, ao 

meio ambiente equilibrado. 

C) os direitos de quarta geração ou dimensão se caracterizam por condensar os direitos e liberdades 

civis, políticas, econômicas, sociais e culturais. 

D) os direitos de quinta geração ou dimensão consistem na possibilidade de participação na formação da 

vontade do Estado, retratando os direitos à democracia e à informação. 

E) os direitos de primeira geração ou dimensão são aqueles relativos aos direitos econômicos, sociais e 

culturais, em que se acentua o princípio da igualdade. 

 

GABARITO: B 

- 1ª dimensão (Liberdade) 

Não fazer estatal 

Direitos Civis e políticos 

Exs. vida, liberdade, voto, nacionalidade 
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- 2ª dimensão (Igualdade) 

Liberdade positiva (demandam atuação estatal) 

SEC (sociais, econômicos e culturais) 

Exs. saúde, educação, cultura, trabalho, 

 

- 3ª dimensão (Fraternidade / Solidariedade) (pós 2ª GM) 

Direitos difusos e coletivos + transindividuais 

Exs. autodeterminação dos povos, paz**, direitos do consumidor, meio ambiente equilibrado, etc. 

 

- 4ª dimensão (direito à informação / tecnologia) 

Bioética, biodireito, acesso à internet, etc 

 

Questão 44 

Considerando o trecho doutrinário e a disciplina da Constituição da República Federativa do Brasil, a 

respeito dos tratados internacionais sobre direitos humanos, é correto afirmar: 

 

A) os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em três turnos, por dois quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais. 

B) os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados no Senado 

Federal, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais. 

C) os tratados internacionais sobre direitos humanos se incorporam no Brasil desde a subscrição pelo 

Presidente da República em âmbito internacional. 

D) prescinde de referendo do Congresso Nacional a celebração de tratados internacionais sobre direitos 

humanos, para incorporação no ordenamento jurídico brasileiro. 

E) desde que o Brasil seja parte, se aplicam no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais 

de direitos humanos de forma imediata. 

 

GABARITO: E 

Em síntese: os tratados de direitos humanos não seguem a sistemática de incorporação dos tratados 

comuns, pois são dispensados do decreto de promulgação presidencial e publicação no Diário Oficial, 

uma vez ratificados, os tratados de direitos humanos são depositados internacionalmente e já somos 

parte, independentemente de publicação interna. 

 

Tratado COMUM: Assinado -> Referendado -> Ratificado pelo P.R -> Promulgação e Publicação no 

DOU 

 

Tratado de D. HUMANOS: Assinado -> Referendado -> Ratificado pelo P.R -> DISPENSA promulgação 

e publicação no DOU. 

 

Questão 45 

Assinale a alternativa incorreta sobre os princípios ou especificidades dos direitos humanos. 

 

A) A indivisibilidade dos direitos humanos se refere a que não se pode cindi-los e que devem ser 

reconhecidos e protegidos unitariamente. 

B) A inalienabilidade dos direitos humanos se caracteriza por vedar a sua disposição pecuniária com o 

objetivo de venda. 

C) A imprescritibilidade dos direitos humanos reconhece que o seu exercício se dá no tempo, devendo 

ser exigido sob pena de perecimento. 

D) A irrenunciabilidade dos direitos humanos se refere à vedação da própria pessoa de permitir violações 

a esses direitos. 
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E) A proibição do retrocesso representa que os direitos humanos já concretizados e alcançados não 

podem mais ser suprimidos. 

 

GABARITO: C 

Características dos direitos humanos: 

Historicidade: significa que os direitos humanos não surgiram todos ao mesmo tempo, são frutos de 

conquistas históricas; são construídos gradualmente e vão se expandindo ao longo da história, devido 

a luta de movimentos sociais para que se afirme a dignidade da pessoa humana. 

 

Universalidade: essa característica garante que os direitos humanos engloba todos os indivíduos, pouco 

importando a nacionalidade, a cor, a opção religiosa, sexual, política, etc. Ou seja, esses direitos se 

destinam a todas as pessoas (sem qualquer tipo de discriminação) e possuem abrangência territorial 

universal (em todo mundo). 

 

Relatividade: essa característica vem demonstrar que os direitos humanos não são absolutos, podendo 

sofrer limitações no caso de confronto com outros direitos, ou ainda, em casos de grave crise 

institucional, como ocorre, por exemplo, na decretação do Estado de Sítio. 

 

Essencialidade: significa dizer que os direitos humanos são inerentes ao ser humano, tendo dois 

aspectos, o aspecto material que representa os valores supremos do homem e sua dignidade e o 

aspecto formal, isto é, assume posição normativa de destaque. 

 

Irrenunciabilidade: não é possível a renúncia dos direitos humanos, pois, como são direitos inerentes 

à condição humana, ninguém pode abrir mão de sua própria natureza. 

 

Imprescritibilidade: significa dizer que a pretensão de respeito e concretização de direitos humanos 

não se esgota pelo passar dos anos, podendo ser exigida a qualquer momento. Dito de outra forma, o 

decurso do tempo não atinge a pretensão de respeito aos direitos que materializam a dignidade 

humana. 

 

Inviolabilidade: impossibilidade de desrespeito ou descumprimentos por determinações 

infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, sob pena de responsabilização civil, 

administrativa e criminal. 

 

Efetividade: a atuação do Poder Público deve ser no sentido de garantir a efetivação dos direitos 

humanos e garantias fundamentais previstos, através de mecanismos coercitivos, pois a  não se 

satisfaz com o simples reconhecimento abstrato, os direitos devem ser garantidos no caso concreto. 

 

Interdependência: os direitos, apesar de autônomos, possuem diversas interseções para atingirem 

suas finalidades. Por exemplo, a liberdade de locomoção está intimamente ligada à garantia de habeas 

corpus, isto é, se um indivíduo sofrer uma prisão ilegal, não pode simplesmente alegar a liberdade de 

locomoção e sair da cadeia, deve impetrar habeas corpus para que a prisão ilegal seja sanada e sua 

liberdade seja garantida. 

 

Inalienabilidade: significa que os direitos humanos não são objeto de comércio e, portanto, não podem 

ser alienados, transferidos. 

 

Concorrência: essa característica revela a possibilidade dos direitos humanos serem exercidos 

concorrentemente, cumulativamente, ao mesmo tempo. 
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Questão 46 

Analise as alternativas a seguir e assinale a correta. 

 

A) O policial civil que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento, doença comprovada ou em 

serviço obrigatório por lei perde a gratificação de função. 

B) Ao policial civil é vedado exercer qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, sem 

exceções. 

C) O associativismo com objetivos culturais, esportivos e de lazer não será apoiado pelo Estado. 

D) Não constitui acumulação proibida a percepção conjunta de pensões civil e militar. 

 

GABARITO: D 

LEI 6.843/86 - ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Art. 170. Não constitui acumulação proibida a percepção: 

I - conjunta, de pensões civil e militares: 

 

Questão 47 

Analise as afirmativas abaixo a respeito da segurança pública, com base na Constituição Federal de 1988. 

 

1. Os Municípios poderão, conforme dispuser a lei, constituir guardas municipais destinadas à proteção 

de seus bens, serviços e instalações. 

2. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos da segurança pública será fixada na 

forma de subsídio. 

3. Às polícias civis cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 

4. A polícia federal destina-se a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

 

GABARITO: B 

A questão exige conhecimento acerca da organização constitucional relacionada à segurança pública. 

Analisemos as afirmativas, com base na CF/88: 

 

Assertiva I: está correta. Conforme art. 144, § 8º - Os Municípios poderão constituir guardas 

municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

 

Assertiva II: está correta. Conforme art. 144, § 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes 

dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.  

 

Assertiva III: está incorreta. Conforme art. 144, § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva 

e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas 

em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.   

 

Assertiva IV: está correta. Conforme art. 144, § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:  [...] III - 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
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exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 

 

Portanto, são corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

 

Questão 48 

Conforme disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) É permitida a acumulação de férias. 

B) A gratificação natalina não é devida ao funcionário exonerado. 

C) Para efeito de promoção, a antiguidade é determinada pelo tempo de serviço no cargo. 

D) A nomeação será feita em caráter efetivo para os cargos declarados em lei de livre nomeação e 

exoneração. 

E) Considera-se trabalho noturno o prestado entre 21 (vinte e uma) horas e 06 (seis) horas do dia 

seguinte. 

 

GABARITO: C 

a) ERRADA. Art. 61 - é proibida a acumulação de férias. 

b) ERRADA. Art. 87, § 2º - A gratificação natalina do servidor exonerado é devida na proporçao de 

1/12 avos da sua remuneração, paga no ato da despedida. 

c) CORRETA. Art. 50 

d) ERRADA. Art. 9 - a nomeação será feita em comissão para os cargos declarados em lei de livre 

nomeação e exoneração. 

e) ERRADA. Entre 22 e 6h. 

 

Questão 49 

De acordo com o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, constitui infração disciplinar toda 

ação ou omissão do policial civil que possa comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir 

a disciplina ou a hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços públicos ou causar prejuízo de qualquer 

natureza à administração, sendo punidas com penas disciplinares. 

São penas disciplinares aplicáveis aos Agentes de Polícia Civil, exceto: 

 

A) destituição dos cargos e encargos de confiança 

B) repreensão 

C) suspensão 

D) exoneração 

E) demissão qualificada 

 

GABARITO: D 

Exoneração não é punição, mas um mero desligamento. 

 

Art. 206. São penas disciplinares: 

I – repreensão; 

II – suspensão; 

III – destituição dos cargos e encargos de confiança; 

IV – demissão simples; 

V – demissão qualificada; 

VI – cassação da aposentadoria; 

VII – cassação de disponibilidade. 

 

Questão 50 

Acerca do cargo de Agente de Polícia Civil, segundo o Plano de Carreira dos Policiais Civis de Santa 
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Catarina (Lei Complementar n. 453/2009), é correto afirmar, exceto: 

 

A) Cumula a função de atuar nas formalidades e nos procedimentos necessários à realização dos serviços 

cartorários. 

B) O ingresso na carreira ocorre por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, conforme 

definido em edital próprio. 

C) Exige idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade, pleno gozo dos direitos políticos e nacionalidade 

brasileira, salvo se estrangeiro residente no país há mais de 10 (dez) anos. 

D) Possui atribuição para exercer atividades de nível superior técnico-jurídico, principalmente na 

execução de operações e investigações policiais. 

E) Exige conclusão de Curso Superior e aprovação em curso de formação no órgão de ensino da Polícia 

Civil, com no mínimo 400 (quatrocentas) horas-aula de duração. 

 

GABARITO: C 

Lei Complementar 453/2009. 

Art 14 (...) § 2º Além das atribuições que estão descritas nos Anexos IX, X e XI desta Lei 

Complementar, os Agentes da Autoridade Policial, mencionados no inciso I e II do caput deste artigo, 

têm atividades de nível superior técnico-jurídico, principalmente na execução de operações 

e investigações policiais, e nas formalidades e procedimentos necessários à realização dos 

serviços cartorários, os quais desempenharão além das atividades de polícia judiciária ou 

administrativas, outras determinadas pelas autoridades policiais, previstas nas normas legais e 

regulamentares em vigor. 

 

Art. 28. A habilitação de candidatos aos cargos das carreiras da Polícia Civil, obedecidas às 

especificações contidas no edital, será verificada em concurso público, por meio das seguintes 

fases: 

I - provas escritas, objetivas e/ou dissertativas; 

II - avaliação de títulos, específicos para a carreira à qual concorre o candidato; 

III - avaliação da aptidão psicológica vocacionada; 

IV - prova de capacidade física; 

V - exame toxicológico; e 

VI - investigação social. 

 

Art. 33. São requisitos básicos para o ingresso nas carreiras da Polícia Civil: 

a) ser brasileiro; 

b) ter no mínimo dezoito anos de idade; 

c) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 

d) não registrar sentença penal condenatória transitada em julgado; 

e) estar em gozo dos direitos políticos; 

f) ter conduta social ilibada; 

g) ter capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com o cargo pretendido; 

h) aptidão física plena; 

i) possuir carteira nacional de habilitação; e 

j) ser portador de diploma de nível superior nos cursos exigidos para o cargo. 

 

 
 

Questão 51 

Leia o texto. 

 

A coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério. É essa a emoção fundamental que está 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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na raiz de toda ciência e arte. O homem que desconhece esse encanto, incapaz de sentir admiração e 

estupefação, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. […] 

 

Saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo profundamente racional, radiantemente belo, 

algo que compreendemos apenas em forma rudimentar – essa é a experiência que constitui a atitude 

genuinamente religiosa. Nesse sentido, e nesse sentido somente, eu pertenço aos homens 

profundamente religiosos. 

(Albert Einstein. In: O pensamento de Einstein) 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) O autor prova irrefutavelmente que o mistério é algo insondável e que nele reside toda a felicidade e 

encantamento reservados ao homem que almeja a vida plena. 

B) O autor aglutina religião, arte e ciência, com a premissa de que o homem é incapaz de perceber o 

insondável e a beleza do ser estritamente religioso. 

C) O autor, na justaposição de argumentos contraditórios, expõe a beleza e a simplicidade do homem 

capaz de ver o mistério como ponto de partida. 

D) O autor apresenta sua tese na primeira frase do texto e usa argumentos para defender seu ponto de 

vista que relacionam ciência, arte (beleza) e religião. 

E) O autor, usando o mistério como mote do ponto de vista que pretende defender, revela seu lado 

misterioso e insondável, ou seja, uma experiência inegavelmente contrária ao senso comum: sua 

religiosidade. 

 

GABARITO: D 

Logo na primeira frase o autor fala “A coisa mais BELA que o homem pode experimentar é o mistério”. 

Depois ele continua relacionando o tema com arte, ciência e religião. Todas as outras alternativas 

extrapolam o texto. 

 

Questão 52 

Assinale a alternativa cujas formas verbais estão corretamente flexionadas. 

 

A) Adiro o pleito, faze tu o mesmo! Não penses que terás suspendida tua participação. 

B) Ele preveu a pandemia e proviera, em tempo, a casa de mantimentos. 

C) Se você requisesse seus direitos talvez reavesse seus bens perdidos. 

D) Ele tinha aceito e permitido o erro; dá-lhe, pois, o exemplo, já que devemos, por nossos atos, 

provarmos o que dizemos ser. 

E) Quando veres o tamanho do processo, pores as provas em ordem e intervires na execução do projeto, 

ganharemos essa causa. 

 

GABARITO: A 

A) CORRETA 

 

B) Ele preveu a pandemia e proviera, em tempo, a casa de mantimentos. INCORRETA 

- ele previu (Pret. perfeito do indicativo) v. PREVER 

- ele provera (Pret. + q perfeito do indicativo) v. PROVER 

 

C) Se você requisesse seus direitos talvez reavesse seus bens perdidos. INCORRETA 

- requerer (fut. do subjuntivo) obs.: nesse verbo não há pret. imperf. do subjuntivo. 

- reaverá 

 

D) Ele tinha aceito e permitido o erro; dá-lhe, pois, o exemplo, já que devemos, por nossos atos, 

provarmos o que dizemos ser. INCORRETA 

- dissemos (pretérito perfeito) 
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E) Quando veres o tamanho do processo, pores as provas em ordem e intervires na execução do 

projeto, ganharemos essa causa. INCORRETA 

- quando tu vires (fut. do subjuntivo) 

- quando tu puseres (fut. do subjuntivo) 

- quando tu intervieres (fut. do subjuntivo) 

 

Questão 53 

Assinale a alternativa cuja reescrita da frase está correta. Perceba que todas têm alterações de 

vocabulário. 

 

A) Sei que existem coisas insondáveis. / Sei que há coisas insondáveis. 

B) Referiu-se à presença de coisas profundamente racionais. / Sentiu à presença de coisa profundamente 

racional. 

C) Eu pertenço aos homens religiosos. / Eu pertenço à seres religiosos. 

D) A alegria é necessária à vida do homem, assim como o mistério. / Alegria é necessária à vida do 

homem, tal qual o mistério. 

E) O ouvinte pergunta ao mestre, após a exposição de sua tese: “o senhor pode esclarecer o argumento 

de número três?” / O ouvinte pergunta para o mestre, após a exposição de sua tese: “Podeis, Vossa 

Senhoria, esclarecer o argumento de número três?” 

 

GABARITO: A 

A) Sei que existem coisas insondáveis. / Sei que há coisas insondáveis. – CORRETA. 

Substituição PERFEITA. Verbo HAVER no sentido de existir permanece no SINGULAR, sendo impessoal. 

 

B) Referiu-se à presença de coisas profundamente racionais. / Sentiu à presença de coisa 

profundamente racional. – INCORRETA. 

Quem sente, sente ALGO, sente ALGUMA COISA. Verbo TRANSITIVO DIRETO não permite a crase. 

 

C) Eu pertenço aos homens religiosos. / Eu pertenço à seres religiosos. – INCORRETA. 

“seres” é uma palavra masculina, por isso não se utiliza crase. 

 

D) A alegria é necessária à vida do homem, assim como o mistério. / Alegria é necessária à vida do 

homem, tal qual o mistério. – INCORRETA. 

Aqui temos um caso de concordância nominal. A alegria é NECESSÁRIA. Fica no feminino pois está 

determinado com o substantivo A. Já do outro lado, não temos mais a DETERMINAÇÃO, citando apenas 

Alegria é NECESSÁRIA, nesse caso, a palavra "necessário" deverá permanecer no MASCULINO, pois 

não há especificação com o substantivo anteriormente, sendo: Alegria é NECESSÁRIO. 

 

E) O ouvinte pergunta ao mestre, após a exposição de sua tese: “o senhor pode esclarecer o argumento 

de número três?” / O ouvinte pergunta para o mestre, após a exposição de sua tese: “Podeis, Vossa 

Senhoria, esclarecer o argumento de número três?” – INCORRETA. 

Pronome de tratamento exige que o verbo fique na 3ª pessoa, como se estivesse conversando com 

um amigo, sem formalidades. 

 

Questão 54 

Assinale a alternativa que vai ao encontro do que estabelece a sintaxe de regência e concordância verbal. 

 

A) Custei a crer no que ela disse. 

B) Os montes parece caírem. 

C) Costumam haver casos mais significantes. 

D) Ou ele ou ela preencherão a vaga existente. 
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E) Esqueceu-se que tais fatos prejudicaram o relatório enviado. 

 

GABARITO: B 

A) ERRADA. Em atendimento à lição clássica, dá-se nestes termos a recomendada reescritura: 

"Custou-me crer no que ela disse"; 

B) CORRETA. 

C) ERRADA. O verbo "haver" comporta-se como impessoal e sua impessoalidade é emanada para o 

verbo auxiliar. Correção: "Costuma haver casos mais significantes"; 

D) ERRADA. Quando o sujeito é constituído pela locução conjuntiva correlativa "ou...ou", indicará 

exclusão e, nesse caso, o verbo fica no singular. Correção: "Ou ele ou ela preencherá a vaga existente"; 

E) ERRADA. O verbo "esquecer-se", quando pronominal, é transitivo indireto e rege preposição "de". 

 

Questão 55 

Assinale a alternativa em que a grafia das palavras obedece à norma culta. 

 

A) obseção • obsediar • hesitar 

B) excessão • excelente • excesso 

C) ascenção • obceno • ressuscitar 

D) obcecar • obcecado • escepcional 

E) pretensão • cansaço • compreensão 

 

GABARITO: E 

a) obseção • obsediar • hesitar = obsessão 

 

b) excessão • excelente • excesso =  exceção 

 

c) ascenção • obceno • ressuscitar = ascensão; obsceno 

 

d) obcecar • obcecado • escepcional  = excepcional 

 

e) CORRETA. 

 

Questão 56 

“Formação do Brasil no Atlântico Sul”: o leitor que  bateu o olho na capa do livro estará intrigado com o 

subtítulo. Quer dizer então que o Brasil se formou fora  do Brasil? É exatamente isso: tal é o paradoxo 

histórico  que pretendo demonstrar nas páginas seguintes. 

 

Nossa história colonial não se confunde com a  continuidade do nosso território colonial. Sempre se 

pensou o Brasil fora do Brasil, mas de maneira incompleta: o país aparece no prolongamento da Europa.  

Ora, a ideia exposta neste livro é diferente e relativamente simples: a colonização portuguesa, fundada 

no  escravismo, deu lugar a um espaço econômico e social  bipolar, englobando uma zona de produção 

escravista situada no litoral da América do Sul e uma zona de reprodução de escravos centrada em 

Angola. Desde o final do século XVI, surge um espaço aterritorial,  um arquipélago lusófono composto 

dos enclaves da   América portuguesa e das feitorias de Angola. É daí  que emerge o Brasil do século 

XVIII. Não se trata, ao  longo dos capítulos, de estudar de forma comparativa as colônias portuguesas 

no Atlântico. O que se quer,  ao contrário, é mostrar como essas duas partes unidas  pelo oceano se 

complementam num só sistema de exploração colonial cuja singularidade ainda marca profundamente o 

Brasil contemporâneo. 

 

[…]  

 

A propósito do modo de escrever, é preciso notar que  o território do historiador da Colônia deve abranger  



Instagram: @miranoalvoconcursos                          

Simulado grátis 01 - PC/SC     

 

MIRA NO ALVO
CONCURSOS

                                                                                                                        
 

www.miranoalvoconcursos.com.br 

toda a extensão da lusofonia, da documentação ultra-marina onde estão registrados os contatos entre 

as  culturas que nos formaram. Além do mais, numa cultura tradicionalmente oral como a nossa, um 

meio privilegiado de patentear a presença do passado consiste  em dar relevo à perenidade das palavras. 

Das palavras,  dos coloquialismos – ainda vivos agora – grafados nos  textos, na linguagem das estradas, 

das ruelas e das  praias brasileiras. Por isso, da leitura dos documentos e dos textos seiscentistas, retomei 

expressões que  encadeiam a narrativa das oito partes do livro. 

 

ALANCASTRO, Luiz Felipe. O trato dos viventes: formação do Brasil no  

Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. [prefácio].  

 

Considere os trechos extraídos do texto 1.  

1. “Desde o final do século XVI, surge um espaço aterritorial, um arquipélago lusófono composto dos 

enclaves da América portuguesa e das feitorias de Angola.” (segundo parágrafo) 

2. “É daí que emerge o Brasil do século XVIII.” (segundo parágrafo) 

 

Identifque abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ). 

(  ) Os constituintes “um espaço aterritorial” (em 1) e “o Brasil” (em 2) desempenham a função sintática 

de objeto direto dos verbos surgir e emergir, respectivamente. 

(  ) Em 1, “dos enclaves da América portuguesa” e “das feitorias de Angola” exercem a função sintática 

de objeto indireto. 

(  ) Em 1 e 2, “surge” e “emerge” estão no tempo verbal presente, mas remetem a uma referência 

temporal passada. 

(  ) O vocábulo “daí” (em 2) faz referência à situação geográfca e histórica descrita em 1. 

(  ) Em 2, a construção “É… que” tem valor enfático, podendo ser retirada sem prejuízo das relações 

sintáticas estabelecidas no período. 

  

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

 

A) V • F • V • F • V 

B) V • F • F • F • F 

C) F • V • V • V • F 

D) F • V • F • V • V 

E) F • F • V • V • V 

 

GABARITO: E 

FALSA - "o Brasil" = sujeito 

 

FALSA - os referidos termos são complementos nominais do adjetivo "composto" 

 

VERDADEIRA - os dois verbos fazem referência à "final do século passado"  

 

VERDADEIRA - "daí" tem como referente o trecho 1 

 

VERDADEIRA - "Daí emerge o Brasil do século XVIII." mantém a correção e o sentido inicial 

 

Questão 57 

No começo de abril, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirmou a primeira 

morte de macaco por febre amarela no estado. O macaco (bugio) foi encontrado morto no dia 20 de 

março em uma área de mata no município de Garuva, no Norte do estado. Já o registro do segundo 

macaco morto pela doença aconteceu em junho, em Pirabeiraba, em Joinville. E o terceiro foi no 

município de Indaial, no Vale do Itajaí. Era um macaco da espécie bugio que morreu no dia 31 de maio. 

“Importante ressaltar que a morte de macacos indica que o vírus da febre amarela está circulando pelo 
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estado de Santa Catarina. Os macacos, assim como os humanos, são picados pelo mosquito que 

transmite a doença e adoecem”, explica a bióloga Renata Gatti. 

 

Disponível em:<http://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/10710-santa-catarina-registra-

segunda-morte-em-humanos-por-febre-amarela>. Acesso em: 12 set. 2019. [Fragmento adaptado]. ( 

Publicado em 12 julho de 2019). 

 

Em quais municípios de Santa Catarina foram encontrados macacos mortos por causa da febre amarela? 

 

A) Gaspar, Guaramirim, Garuva 

B) Imbuia, Caçador, Rio Negrinho 

C) Pirabeiraba, Catanduva, Curitibanos 

D) Garuva, Joinville (Pirabeiraba), Indaial 

E) Blumenau, Rio do Sul, Presidente Getúlio 

 

GABARITO: D 

“O macaco (bugio) foi encontrado morto no dia 20 de março em uma área de mata no município de 

Garuva, no Norte do estado. Já o registro do segundo ma caco morto pela doença aconteceu em junho, 

em Pirabeiraba, em Joinville. E o terceiro foi no município de Indaial, no Vale do Itajaí. Era um ma 

caco da espécie bugio que morreu no dia 31 de maio.” 

 

Questão 58 

Leia a tirinha. 

 
Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha. 

 

1. O humor da tirinha reside no fato de a namorada perceber, na fala do namorado, os problemas 

gramaticais e não gostar deles. 

2. Em sua fala, a namorada faz referência à colocação pronominal. 

3. O namorado faz a colocação pronominal errada em todas as falas. 

4. Para corrigir suas falas, o namorado deveria usar a ênclise em todas as falas. 

5. Para corrigir a frase: “Nunca deixe-me!” será necessário usar a próclise, assim: ”Nunca me deixe”. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4. 
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B) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5  

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

E) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5. 

 

GABARITO: C 

3. O namorado faz a colocação pronominal errada em todas as falas. 

INCORRETO, "abrace-me" (=uso correto da ênclise). 

4. Para corrigir suas falas, o namorado deveria usar a ênclise em todas as falas. 

INCORRETO, nunca me deixe (=correto, pronome oblíquo átono antes do verbo, próclise e não ênclise). 

 

Questão 59 

Assinale a alternativa que contém a pontuação correta. (Revista Veja, 15 fev.2017, p.74) 

 

A) Elizabeth II – rainha desde os 25 anos – vai ampliando seu recorde: tornou-se a primeira monarca 

britânica, a reinar por 65 anos; a rainha Vitória, a segunda mais longeva, ficou por 63 anos. 

B) Elizabeth II, rainha desde os 25 anos, vai ampliando seu recorde; tornou-se a primeira monarca 

britânica a reinar por: 65 anos – a rainha Vitória, a segunda mais longeva ficou por 63 anos. 

C) Elizabeth II rainha desde os 25 anos, vai ampliando seu recorde - tornou-se a primeira monarca 

britânica a reinar por 65 anos; a rainha Vitória a segunda mais longeva, ficou por: 63 anos. 

D) Elizabeth II, rainha desde os 25 anos, vai ampliando seu recorde: tornou-se a primeira monarca 

britânica a reinar por 65 anos – a rainha Vitória, a segunda mais longeva, ficou por 63 anos. 

E) Elizabeth II, rainha desde os 25 anos, vai ampliando seu recorde; tornou-se a primeira monarca – 

britânica – a reinar por 65 anos: a rainha, Vitória, a segunda mais longeva, ficou por 63 anos. 

 

GABARITO: D 

O erro da A está na vírgula: "...tornou-se a primeira monarca britânica, a reinar por 65 anos..." 

 

Erro da B: os dois-pontos "...monarca britânica a reinar por: 65 anos..." 

 

Erro da C: faltou uma vírgula em "Elizabeth II, rainha desde os 25 anos, ..." e em "... a rainha Vitória, 

a segunda mais longeva, ficou por: 63 anos" e o uso dos dois-pontos está incorreto tbm. 

 

O erro da E está nos dois-pontos. 

 

Questão 60 

Viver em sociedade 

 

   A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às 

outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. 

   Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito 

tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e alimentação. E no mundo moderno, com a grande 

maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos 

pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia. 

    Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a 

roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual 

e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre 

que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, 

tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças. 

    Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolheram esse modo 

de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, 

se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde 
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tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, 

sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e 

trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse 

sozinha por muito tempo. 

   Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas 

necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para esse 

fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa 

humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça 

é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas 

necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, 

aquela em que os benefícios e os encargos são repartidos igualmente entre todos. 

    Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e 

exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas 

responsabilidades sociais. 

 

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade. 

 

Assinale a alternativa que define corretamente a tese defendida pelo autor. 

 

A) A justiça é dispensável na sociedade humana. 

B) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem sociedade. 

C) As pessoas podem melhorar a vida em sociedade mesmo sem se organizarem com justiça e equidade. 

D) Todas as pessoas devem satisfazer suas necessidades na sociedade humana. 

E) Os seres humanos vivem juntos por consequência de suas escolhas. 

 

GABARITO: B 

O gabarito desta questao encontra-se no segundo paragrafo em "Sem vida em sociedade, as 

pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de 

outros para conseguir abrigo e alimentação." 

 

Questão 61 

Assinale a alternativa em que a frase está correta conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa. 

 

A) Somente 1% das hortaliças se perderam. 

B) Teus filhos estão quite com o serviço militar? 

C) Sempre tem um ou outro que chegam atrasado. 

D) Os Estados Unidos nunca viu um furacão de tamanha grandeza! 

E) Verdade! Até nós mesmos experimentamos o novo modelo de carro. 

 

GABARITO: E 

A) Somente 1% das hortaliças se perderam → INCORRETO. A banca seguiu a visão do Cegalla.  Para 

Cegalla, o verbo deve concordar com o numerador da fração ou com o número inteiro da porcentagem, 

ou seja, por via de regra, o verbo nunca concorda com o núcleo do especificador. Assim= 1% se 

perdeu. 

 

B) Teus filhos estão quite com o serviço militar? → INCORRETO. Temos um sujeito simples com núcleo 

no plural. O correto é flexionar o adjetivo -quite no plural (=quites). 

 

C) Sempre tem um ou outro que chegam atrasado → INCORRETO. O correto seria "atrasados" 

(concorda com os termos= um; outro). 

 

D) Os Estados Unidos nunca viu um furacão de tamanha grandeza! → INCORRETO. Temos a presença 
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do artigo definido "os", logo o verbo deve ser flexionado no plural= os Estados Unidos viram. Sem o 

artigo= Estados Unidos viu (=singular). 

 

E) Verdade! Até nós mesmos experimentamos o novo modelo de carro → CORRETO. Concordância 

feita corretamente no plural. Concorda com o pronome pessoal do caso reto= nós. 

 

Questão 62 

O que é coerência textual? 

 

As noções de coesão e coerência foram sofrendo alterações significativas no decorrer do tempo. 

Inicialmente, os dois conceitos praticamente se confundiam e, por isso, os dois termos eram, muitas 

vezes, usados indiferentemente. Mas, à medida que se modificava a concepção de texto, eles passaram 

a diferenciar-se de forma decisiva. 

O primeiro passo foi constatar que a coesão não é condição necessária nem suficiente da coerência: as 

marcas de coesão encontram-se no texto, enquanto a coerência não se encontra no texto, mas constrói-

se a partir dele, em dada situação comunicativa, com a mobilização de uma série de fatores de ordem 

discursiva, cognitiva, situacional e interacional. Assim, o sentido de um texto é construído na interação 

texto-sujeitos. Em um segundo momento, percebeu-se que a distinção entre coesão e coerência não 

podia ser estabelecida de maneira radical, como se fossem fenômenos independentes. 

 

Alguns tipos de coerência: 

 

Coerência sintática – Diz respeito ao uso adequado das estruturas linguísticas, bem como dos recursos 

coesivos que facilitam a construção da coerência semântica, como pronomes, sintagmas nominais 

referenciais definidos e indefinidos, conectores etc. 

Coerência semântica – Refere-se às relações de sentido entre as estruturas – palavras ou expressões 

presentes no texto. Para que um texto seja semanticamente coerente, não deve conter contradição de 

conteúdos.  

Coerência temática – Exige que os enunciados de um texto sejam relevantes para o tema ou tópico 

discursivo em desenvolvimento. Coerência pragmática – Está relacionada aos atos de fala que o texto 

pretende realizar, obedecendo às condições para a sua realização. Por exemplo, não é possível ao locutor, 

em um mesmo ato de fala, perguntar e asseverar, e assim por diante. Coerência genérica – Diz respeito 

às exigências do gênero textual, determinado pela prática social no interior da qual o texto é produzido, 

considerando-se as condições de produção inerentes a essas práticas. 

 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006, 

p. 186-205. [Adaptado.] 

 

O primeiro passo foi constatar que a coesão não é condição necessária nem suficiente da coerência: as 

marcas de coesão encontram-se no texto, enquanto a coerência não se encontra no texto, mas constrói-

se a partir dele, em dada situação comunicativa, com a mobilização de uma série de fatores de ordem 

discursiva, cognitiva, situacional e interacional. (2º parágrafo) 

 

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ), com base no trecho extraído do texto. 

 

( ) Os dois-pontos são usados para anunciar uma síntese do que foi dito antes.  

( ) O pronome sublinhado em “encontram-se” e “não se encontra” pode alterar a ordem em relação ao 

verbo, nas duas ocorrências, sem ferir a norma culta escrita da língua.  

( ) A palavra “enquanto” pode ser substituída por “ao passo que”, sem prejuízo de significado no texto. 

( ) A conjunção “mas” pode ser substituída por “e sim”, sem prejuízo de significado no texto.  

( ) A preposição “com” introduz um adjunto adverbial de companhia. 

 



Instagram: @miranoalvoconcursos                          

Simulado grátis 01 - PC/SC     

 

MIRA NO ALVO
CONCURSOS

                                                                                                                        
 

www.miranoalvoconcursos.com.br 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

 

A) V • V • V • F • F 

B) V • F • F • V • F 

C) F • F • V • V • F 

D) F • V • F • V • V 

E) F • V • V • F • V 

 

GABARITO: C 

(F) Os dois-pontos são usados para anunciar uma síntese do que foi dito antes. 

No enunciado diz que resume o que foi dito antes, quando na verdade introduz uma explicação. 

 

(F) O pronome sublinhado em “encontram-se” e “não se encontra” pode alterar a ordem em relação 

ao verbo, nas duas ocorrências, sem ferir a norma culta escrita da língua. 

O pronome no segundo caso (não se segura) não pode ter outra posição se não essa já adotada, visto 

que o advérbio de negação "não" é uma palavra atrativa, poderia apenas se o verbo estivesse no 

infinitivo, portanto a única opção de colocação pronominal é esta já disposta. 

 

(V) A palavra “enquanto” pode ser substituída por “ao passo que”, sem prejuízo de significado no texto. 

Sem problemas pode haver a substituição, veja que continua fazendo sentido. 

 

(V) A conjunção “mas” pode ser substituída por “e sim”, sem prejuízo de significado no texto. 

Mesmo caso da anterior, no contexto fez sentido. 

 

(F) A preposição “com” introduz um adjunto adverbial de companhia. 

Introduz uma ideia de modo. 

 

"...mas constrói-se a partir dele, em dada situação comunicativa, com a mobilização de uma série de 

fatores de ordem discursiva, cognitiva, situacional e interacional." 

Constrói-se a partir dele como? com a mobilização de uma séria de fatores. 

O modo como se constrói. 

Exemplo que introduz ideia de companhia: 

Felipe foi a praia de carro com o pai 

Modo como ele foi. 

Companhia com que ele foi. 

 

Questão 63 

Assinale a frase que está de acordo com a norma culta. 

 

A) Comprazo-me com tua vitória. 

B) Permitam-me que os deixe só. 

C) Para quem a entrada no prédio é proibido? 

D) Eu me adéquo ao caso pelo perfl que vos apresento. 

E) Tenho bastante motivos para entrar com essa Petição. 

 

GABARITO: A 

a) Correta. Quem se compraz, se compraz com alguma coisa.  

 

b) Incorreta. Permitam-me que os deixe sós. (Só no sentido de "sozinho" é palavra variável). 

 

c) Incorreta. Para quem a entrada é proibida? (O termo "é proibido" quando vier precedido de artigo, 

no caso em tela artigo "a", irá concordar com ele. 



Instagram: @miranoalvoconcursos                          

Simulado grátis 01 - PC/SC     

 

MIRA NO ALVO
CONCURSOS

                                                                                                                        
 

www.miranoalvoconcursos.com.br 

 

e) Incorreta. Tenho bastantes motivos para entrar com essa petição. (Bastantes concorda com 

motivos. Muitos motivos). 

 

Questão 64 

Leia o hipotético documento padrão ofício, endereçado ao Presidente da Assembleia Legislativa; nele há 

lacunas que precisam ser preenchidas. ......................................, 

 

Apresentamos a ................... o projeto para a ampliação de vagas nesta instituição para ser discutido 

na próxima reunião ordinária dessa Casa, conforme sua solicitação. Esperamos que, depois de uma crítica 

discussão, haja a aprovação do que foi proposto. 

 

........................... , 

 

Zeferino da Silva 

Coordenador de Planejamento Institucional 

 

Assinale a alternativa que apresenta correto preenchimento das lacunas. 

 

A) Senhor • Vossa Senhoria • Cordialmente 

B) Presidente • Vossa Excelência • Cordialmente 

C) Senhor Presidente • Vossa Excelência • Respeitosamente 

D) Senhor Presidente • Vossa Senhoria • Atenciosamente 

E) Caro Senhor • Vossa Excelência • Respeitosamente 

 

GABARITO: C 

Senhor Presidente, 

 

Apresentamos a Vossa Excelência o projeto para a ampliação de vagas nesta instituição para ser 

discutido na próxima reunião ordinária dessa Casa, conforme sua solicitação. Esperamos que, depois 

de uma crítica discussão, haja a aprovação do que foi proposto. 

 

Respeitosamente, 

 

Refere-se a uma pessoa de cargo superior, tem-se respeito (=respeitosamente); utiliza-se "Senhor" e 

"Vossa Excelência". 

 

Questão 65 

Ler com pressa é pior do que não ler 

 

Quem acompanha a coluna já sabe minha opinião sobre a leitura dinâmica. Sou um cético. Ler mais 

rápido é possível, evidentemente, e não faltam manuais na internet para quem estiver disposto a tentar. 

Mas a velocidade tem seu preço. Mesmo quando não compromete a capacidade de compreender e 

memorizar, a rapidez nos dá menos tempo para pensar no que lemos. E, afinal, para que tanta pressa? 

Qualquer livraria de esquina tem muito mais livros do que seremos capazes de ler em toda a nossa vida. 

 

Os defensores da leitura dinâmica parecem não se importar, e continuam criando os métodos mais 

heterodoxos para acelerar seus olhos. De todos os métodos que já me apresentaram, o mais curioso é 

também o mais recente. No fim de fevereiro, a empresa americana Spritz anunciou uma tecnologia capaz 

de ensinar qualquer um a ler rápido instantaneamente, em qualquer tela de celular. Segundo seus 

fundadores, apenas 20% do nosso tempo de leitura é dedicado a decifrar palavras. Os outros 80% são 

gastos movendo os olhos em busca de uma boa posição para ler. A solução proposta para o suposto 
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problema é simples: exibir apenas uma palavra por vez na tela, sempre na posição ideal para a leitura. 

As palavras se sucedem na velocidade escolhida pelo usuário. Com esse método, os criadores dizem que 

é possível ler e entender até 1000 palavras por minuto. Um romance curto como o primeiro Harry Potter, 

por exemplo, poderia ser lido em pouco mais de uma hora. 

 

Mesmo antes do lançamento, já há quem diga que o Spritz provocará uma revolução na leitura. 

Discordo. A tecnologia apenas nos tornará ainda mais apressados. Ler Harry Potter em uma hora e meia 

é uma péssima maneira de aproveitar o tempo. Nada contra o livro, mas tudo contra a velocidade. Um 

romance não foi escrito para ser absorvido num período tão curto. Não há tempo para se envolver com 

os personagens, imaginar cenas e tentar adivinhar o que vai acontecer a seguir. O livro se torna um 

borrão. 

 

No universo da cultura, a obsessão com a velocidade parece ser uma característica exclusiva dos 

leitores. Não existe cinema dinâmico, por exemplo. Cinéfilos sabem que um filme de três horas deve ser 

visto em três horas: nem um minuto a menos. O mesmo vale para a leitura. Ler um grande romance 

exige tempo. Se você não estiver disposto a gastá-lo, melhor fazer outra coisa. Programas como o Spritz 

só terão valor se os usarmos para ler textos pouco importantes: mensagens no celular, posts nas redes 

sociais, divagações semanais de colunistas. Será a revolução da leitura superficial. Se é para perder 

tempo com bobagens, que ao menos seja pouco. A internet está cheia de textos que merecem ser lidos 

a 1000 palavras por minuto. Um livro - qualquer livro - merece um destino melhor. 

 

VENTICINQUE, Danilo. 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/danilo-venticinque/noticia/2014/03/ bler-com-pressab-e-pior-

do-que-nao-ler.html [Adaptado] Acesso em 13/03/2014. 

 

Com base no texto 1, analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 

 

1. “De todos os métodos que já me apresentaram, o mais curioso é também o mais recente.” (segundo 

parágrafo) 

2. “As palavras se sucedem na velocidade escolhida pelo usuário.” (segundo parágrafo) 

3. Mesmo antes do lançamento, já há quem diga que o Spritz provocará uma revolução na leitura. 

(terceiro parágrafo) 

4. “Ler Harry Potter em uma hora e meia é uma péssima maneira de aproveitar o tempo.” (terceiro 

parágrafo) 

5. “Se você não estiver disposto a gastá-lo, melhor fazer outra coisa.” (último parágrafo) 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

B) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5. 

E) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5. 

 

GABARITO: D 

1 - O autor utiliza a 1ª pessoa para se referir ao método que considerou mais curioso, entre todos os 

apresentados a ele. (certa) 

 

2 -  Trata-se de uma explicação do software desenvolvido. 

 

3 -  O autor descreve uma opinião emitida por terceiros e não por ele. 
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4 -  "Discordo. A tecnologia apenas nos tornará ainda mais apressados. Ler Harry Potter em uma hora 

e meia é uma péssima maneira de aproveitar  o tempo." (certa) 

Após o verbo Discordar, o Autor fundamenta subjetivamente a discordância sobre o fato do software 

"Revolucionar a leitura". 

 

5- Denota-se uma sugestão do autor para àqueles que não se interessam por uma leitura paciente e 

sinestésica. 

 

Questão 66 

O pai nota que seus dois filhos estão muito quietos e vai verificar. 

 

— O que vocês estão falando? – perguntou o pai 

 

— Encontramos uma moeda de 1 real – diz o mais velho. — Fizemos uma aposta: aquele que contar a 

maior mentira ganha a moeda. 

 

— Mas isso é muito feio! – disse o pai. 

 

— Quando eu era criança NUNCA contava mentiras. 

 

Os meninos se entreolharam surpresos. 

 

O mais novo diz: 

 

— Tudo bem, pai, a moeda é sua. 

 

Gabriel Barazal. Piadas para rachar o bico. Proibido para adultos. SP: Fundamento, 2010. 

 

Observe as palavras abaixo, retiradas do texto, e relacione com suas respectivas funções sintáticas. 

 

Coluna 1 Palavras 

1. quietos 

2. pai (na última frase do texto) 

3. nunca 

4. é 

5. ganha 

 

Coluna 2 Função sintática 

( ) verbo transitivo direto 

( ) verbo de ligação 

( ) predicativo do sujeito 

( ) adjunto adverbial 

( ) vocativo 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

A) 1 • 2 • 4 • 5 • 3 

B) 4 • 5 • 1 • 2 • 3 

C) 4 • 5 • 1 • 3 • 2 

D) 5 • 4 • 1 • 3 • 2 

E) 5 • 4 • 3 • 1 • 2 

 

GABARITO: D 
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1. Quietos → predicativo do sujeito 

2. Pai → vocativo 

3. Nunca → adjunto adverbial 

4. É → verbo de ligação 

5. Ganha → Verbo transitivo direto 

 

Questão 67 

Avalie o emprego das formas verbais sublinhadas nas frases que seguem e verifique a possibilidade de 

serem substituídas pela forma verbal colocada entre parênteses. 

 

1. Se você diz tudo, ele lhe punirá. (infinitivo) 

2. Amanhã lhe contamos a real história. (futuro do presente) 

3. Se todos querem, eu aceito o cargo. (futuro do subjuntivo) 

4. Não fora eu, não teria a recompensa. (imperfeito do indicativo) 

5. Se eles notificam, seria pior. (imperfeito do subjuntivo) 

 

Assinale a alternativa que indica todas as frases em que é possível a substituição. 

 

A) Apenas em 1 e 4. 

B) Apenas em 4 e 5. 

C) Apenas em 1, 2 e 3. 

D) Apenas em 2, 4 e 5. 

E) Apenas em 2, 3 e 5. 

 

GABARITO: E 

1. Se você diz tudo, ele lhe punirá. (infinitivo) 

Se você dizer tudo, ele lhe punirá. 

 

2. Amanhã lhe contamos a real história. (futuro do presente) 

Amanhã lhe contaríamos a real história. 

 

3. Se todos querem, eu aceito o cargo. (futuro do subjuntivo) 

Se todos quiserem, eu aceito o cargo. 

 

4. Não fora eu, não teria a recompensa. (imperfeito do indicativo) 

Não era eu, não teria a recompensa. 

 

5. Se eles notificam, seria pior. (imperfeito do subjuntivo) 

Se eles notificassem, seria pior. 

 

Questão 68 

Leia o texto 

 

Pesquisa revela que maioria dos brasileiros se automedica 

 

A automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pelo 

Conselho Federal de Farmácia (CFF). Quase metade da população, ou seja, 47% faz uso de 

medicamentos sem prescrição médica ao menos uma vez por mês e 25% o faz todos os dias ou pelo 

menos uma vez por semana. 

 

O estudo aponta que as mulheres são a parcela da população que mais usa medicamento por conta 

própria, com registro de 53%. Familiares e amigos são os principais influenciadores na escolha dos 
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medicamentos usados sem prescrição e representam cerca de 25%. 

 

O uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde pode trazer consequências, como 

sensibilização do organismo, surgimento de alergias e irritações, desordens fisiológicas metabólicas e 

hormonais e redução do efeito de fármacos importantes como antibióticos, criando a resistência 

bacteriana. 

 

De acordo com o farmacêutico Rafael Ferreira, a automedicação pode ainda retardar ou mascarar a 

detecção de patologias mais severas. “Ao aliviar sintomas como a dor, o usuário pode camuflar uma 

doença mais séria. As dores no corpo ou na cabeça, irritações na pele, acidez estomacal, constipação ou 

até mesmo intestino solto podem ser alguns dos sintomas iniciais de muitas doenças graves. Ao camuflar 

os primeiros sinais, a pessoa faz com que a patologia seja diagnosticada tardiamente e em estados mais 

severos”, alerta. 

 

O hábito de usar diversos medicamentos ao mesmo tempo e sem prescrição também pode fazer com 

que o tratamento não tenha o resultado esperado. “Misturar medicamentos faz com que eles interajam 

entre si, podendo causar alteração no seu efeito protetor, ou seja, um antibiótico pode ser neutralizado 

e não conseguir combater as bactérias e com isso levar a um agravo da doença”, explica o farmacêutico. 

“O uso de fármacos de forma inapropriada também pode comprometer algumas intervenções clínicas, 

por exemplo, o uso errôneo de ácido acetilsalicílico, um analgésico muito comum, pode favorecer 

processos de sangramentos e atrapalhar intervenções invasivas”, acrescenta. 

 

Segundo Ferreira, o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo e também pode ser 

explicado pelas propagandas, que elevam o consumo. “Antigamente, existia uma problemática com o 

atendimento médico, que era muito demorado e a medicação era escassa, então esse costume vem de 

outras gerações, que procuravam por soluções imediatas para os problemas”, afirma. “A evolução 

populacional e o conhecimento medicamentoso fizeram desnecessário esse tipo de hábito, que deve cair 

no abandono para o bem da população. Por isso é importante conscientizar as pessoas que medicamentos 

são somente indicados para tratamento de doenças e não para banalidades, pois o tratamento errado de 

hoje e sem orientação pode se transformar na doença de amanhã”, pondera. 

 

http://www.leiaja.com/noticias 

 

Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta. 

 

A) Os medicamentos contêm bula para orientação sobre sua posologia. 

B) Somente o médico sabe o medicamento que faz-se necessário para uma enfermidade. 

C) A secretária perguntou àquele doutor, chefe da Unidade de Saúde: “Posso apresentar à Vossa Senhoria 

vossa agenda para esta semana?” 

D) Naquele hospital, é necessário a profissionalização imediata do atendimento ao público. 

E) Todos os medicamentos foram enviados e vai anexo ao pacote todas as orientações para uso correto. 

 

GABARITO: A 

A - Correto! o verbo concorda com o sujeito. 

 

B - Pronome 'que' atrai a partícula. (que se faz) 

 

C - Não há crase diante de pronomes de tratamento (exceto: senhora, senhorita.) 

 

D - O termo "é necessário" vai concordar com o determinante. EX: é necessário profissionalização OU 

é necessária a profissionalização. (veja que o termo -necessário- foi para o feminino pois teve 

determinante em -profissionalização-). 
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E - O termo anexo concorda com quem ele se refere. Em contrapartida, quando vim seguido da 

preposição EM, fica invariável. (e vai ANEXA ao pacote todas AS ORIENTAÇÕES) (e vai EM ANEXO 

todas as orientações) 

 

Questão 69 

Avalie as frases quanto à regência verbal, e coloque ( C ) para correta, e ( E ) para errada. 

 

( ) Precisei bem o problema e será dada a solução. 

( ) Pago a divida para o devedor. 

( ) A rua que minha amiga mora é um verdadeiro jardim. 

( ) A aluna cuja atitude louvável me referi, compareceu hoje. 

( ) Aviso a quem interessar possa que o pagamento sairá hoje. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) C • E • E • E • C 

B) E • C • E • C • E 

C) C • C • C • E • E 

D) C • C • E • E • C 

E) E • C • C • C • E 

 

GABARITO: D 

(C) Precisei bem o problema e será dada a solução. 

 

(C) Pago a divida para o devedor. 

 

(E) A rua que minha amiga mora é um verdadeiro jardim → mora em algum lugar (=em que). 

 

(E) A aluna cuja atitude louvável me referi, compareceu hoje → referi-me a algo (=a cuja). 

 

(C) Aviso a quem interessar possa que o pagamento sairá hoje. 

 

Questão 70 

FESTAS DE OUTUBRO EM SANTA CATARINA 

 

No mês de outubro, Santa Catarina transforma-se no mais animado destino turístico do Brasil. Em 

diferentes cidades do Estado são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas 

típicas e o chope mantêm vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, 

açorianos, austríacos, entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense. 

 

“As Festas de Outubro representam a alegria, a hospitalidade e a diversidade das tradições culturais do 

povo catarinense, além de movimentar a economia do Estado por meio do turismo”, define a presidente 

da Agência de Desenvolvimento do Turismo em Santa Catarina (Santur), Flavia Didomenico. 

 

A maior de todas as festas, a Oktoberfest, de Blumenau, no Vale Europeu, teve início com o propósito 

de animar os moradores locais, abalados por duas grandes enchentes, em 1983 e 1984. Depois de três 

edições, a festa alemã estava consolidada e, a partir de 1987, ganhou fama nacional, passando a receber 

turistas dos quatro cantos do Brasil. 

 

O sucesso da festança em Blumenau foi o ponto de partida para a criação de outros eventos do gênero 

em cidades próximas e que, pela organização e interesse despertado na população local e nos turistas, 
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permitiram consolidar um verdadeiro circuito das Festas de Outubro em Santa Catarina. 

 

Disponível em:<https://jornalfolhalitoral.com.br/2019/10/02/festas-de-outubro-em-santa-catarina/>. 

Acesso em: 14 out. 2019. 

 

Analise a frase a seguir, extraída do texto. 

 

“Em diferentes cidades do Estado são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as 

comidas típicas e o chope mantêm vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, 

portugueses, açorianos, austríacos, entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.” 

 

Assinale a alternativa correta sobre a frase. 

 

A) O termo “vivas” exerce a função de predicativo do objeto direto do verbo “mantêm”. 

B) Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo destacado expressa uma relação de exclusão. 

C) O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” exerce a função de objeto indireto do verbo “mantêm” 

D) A expressão “Em diferentes cidades do Estado […]” exerce a mesma função sintática do termo “[…] a 

cultura do povo catarinense”. 

E) Em “[…] que formaram a cultura do povo catarinense”, o termo destacado é uma conjunção 

subordinativa que inicia uma oração subordinada substantiva. 

 

GABARITO: A 

Colocando a frase na ordem fica melhor de identificar: 

Festas típicas mantêm as tradições vivas. 

 

Festas típicas → sujeito 

As tradições vivas →  objeto direto 

Tradições → núcleo do objeto direto 

vivas → predicativo do objeto direito 

 

“Em diferentes cidades do Estado são realizadas festas típicas nas quais as danças, as músicas, as 

comidas típicas e o chope mantêm vivas as tradições herdadas dos imigrantes alemães, italianos, 

portugueses, açorianos, austríacos, entre outras etnias que formaram a cultura do povo catarinense.” 

 

Questão 71 

Como as faces de Janus 

 

Vivemos no mundo das redes, dos computadores portáteis, da telefonia móvel, na era da informação 

ubíqua, da notícia instantânea, global, planetária, que percorre – num átimo– as veias e artérias de fibra 

óptica do planeta. Nesse contexto, a cibercultura tem um papel ambiguamente universal: ela potencializa 

aquilo que somos, sem fazer exceções acerca de valores morais, políticos e ideológicos. Ela, como as 

demais projeções de nossa própria cognição, enfim, de nossa consciência e inteligência além de nossos 

próprios corpos biológicos, exprime com precisão aquilo que realmente somos. Na internet, por exemplo, 

encontra- -se absolutamente tudo, em termos de conteúdos. O que vai diferenciar a experiência é 

justamente o usuário e sua cognição particular, que se estende além dele através dessas redes 

informacionais. Num só termo, trata-se de extensões de nossa própria mente plasmadas nos objetos 

técnicos que concebemos e usamos. Se mergulho no ciberespaço para pesquisar algo importante, que 

diz respeito à minha pesquisa da crítica da tecnologia, e já tenho em mente o que procuro, minha 

experiência será uma, e dirá respeito a uma intenção que já trago comigo e que estendo aos tais objetos, 

mas se só intuo a minha busca, se saio a navegar de link em link, minha experiência será completamente 

diferente, e poderei chegar a lugares inimaginados, ou, também, a lugar algum, dependendo do que 

sejam as minhas próprias expectativas. 
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O que queremos dizer é que não há nada nas tecnologias que não seja absolutamente humano. Todos 

os conteúdos foram programados, postados e produzidos por seres humanos, e é por isso que a 

cibercultura e o ciberespaço servem também a terroristas fundamentalistas, pois são como espelhos 

límpidos da nossa própria face no mundo, de nossas ações e intenções, sejam elas pacifistas, terroristas, 

ecologistas, capitalistas e assim por diante. Como as duas faces de Janus, a cibercultura e o ciberespaço 

trazem para nós que os utilizamos potencializações e reciprocidades daquilo que de fato já somos, e se 

por um lado podem ser usados como ferramentas educacionais, pedagógicas, humanitárias, por exemplo, 

de pesquisa escolar, acadêmica e científica, objetivando uma sociedade melhor, mais esclarecida e 

igualitária, por outro podem, também, dar suporte a fins e intenções totalmente diversos, como ensinar 

a fazer bombas, espalhar pelo mundo ideologias extremistas e fundamentalistas infames, coordenar 

ataques terroristas aqui ou alhures e assim por diante. É como se Janus não tivesse apenas duas, mas 

sim infindáveis faces e expressões, assim como a humanidade tem, ou seja, não foi a internet que 

começou e provocou o terrorismo, mas sim o contrário: há terrorismo, intolerância e desumanidade no 

mundo, nas culturas, nas mentes e corações humanos, por isso também se refletem nesse grande 

espelho que a internet de fato é. 

 

Nota: Janus é um deus romano cuja imagem está associada a mudanças e transições. No texto, a 

referência a Janus indica ambiguidade. 

 

QUARESMA, A. Ruptura e tragédia social. Sociologia. ed. 72. 2017. p. 52; 55-57.[Adaptado] 

 

Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. 

 

A) O texto mescla diferentes vozes, alternando a voz do próprio autor com a voz de Janus e de usuários 

da internet, reportadas em discurso indireto. 

B) O texto é de natureza narrativa e descritiva, caracterizando-se pela impessoalidade e pelo uso de 

linguagem objetiva. 

C) O texto é marcado pelo uso de adjetivos que caracterizam não só ferramentas e produtos da 

tecnologia, mas também valores associados aos usuários, entre outros elementos. 

D) O texto é de natureza argumentativa, buscando convencer o leitor acerca dos malefícios do uso diário 

da internet. 

E) O texto é uma crônica que tematiza um acontecimento do cotidiano do mundo adulto, extraindo desse 

acontecimento reflexões sobre a vida. 

 

GABARITO: C 

Como as duas faces de Janus, a cibercultura e o ciberespaço trazem para nós que os utilizamos 

potencializações e reciprocidades daquilo que de fato já somos, e se por um lado podem ser usados 

como ferramentas educacionais, pedagógicas, humanitárias, por exemplo, de pesquisa escolar, 

acadêmica e científica, objetivando uma sociedade melhor, mais esclarecida e igualitária, por outro 

podem, também, dar suporte a fins e intenções totalmente diversos, como ensinar a fazer bombas, 

espalhar pelo mundo ideologias extremistas e fundamentalistas infames, coordenar ataques terroristas 

aqui ou alhures e assim por diante. 

 

→ Temos um texto que possui um cunho descritivo (=o autor usa diversas adjetivações para 

caracterizar os elementos presentes na alternativa "C"). 

 

Questão 72 

Analise as afirmativas abaixo: 

1. Na frase: “Ele foi, logo eu fiquei”, se colocarmos a vírgula depois da palavra “logo”, a frase mudará 

de sentido.  

2. Solecismo é um vício de linguagem e esse vício está presente em: “Chegou ao final, naquele 

campeonato mundial, seleções que não estavam bem cotadas pela análise técnica.  
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3. Está de acordo com a norma culta a seguinte frase: “Hão de haver ainda outros campeonatos mundiais 

e o Brasil conseguirá a vitória”.  

4. Na frase “Tua vida são essas ilusões”, a concordância verbal está correta.  

5. Observe as frases: “Deverá fazer invernos rigorosos” e “Farão invernos rigorosos”. É possível afirmar 

que as duas frases se equivalem e ambas estão escritas corretamente quando à concordância. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5. 

B) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

E) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5. 

 

GABARITO: D 

FAZER ( tempo decorrido ) fica na 3ª pessoa do singular → Fará invernos rigorosos 

 

HAVER ( SENTIDO DE EXISTIR ) é impessoal e transmite ao anterior → Há de haver 

 

Questão 73 

Considere a frase: “Balneário Camboriú é lugar do qual bom cidadãos fazem história”. 

Assinale a frase que apresenta uma verdade em relação a ela. 

 

A) A ausência de um artigo indefinido antes do substantivo “lugar” prejudicou a compreensão da frase. 

B) Há erro de concordância verbal. 

C) Há a presença de um catafórico mal empregado. 

D) Está bem redigida, já que representa uma fala comum a todos. 

E) Apresenta problema de coesão. 

 

GABARITO: E 

“Balneário Camboriú é lugar do qual bom cidadãos fazem história”. 

 

“Balneário Camboriú é lugar ONDE bom cidadãos fazem história”. 

 

Questão 74 

Ou você amadurece, ou se falsifica 

 

MEDEIROS, Martha. Revista Versar. NSC, p 11. Janeiro, 2018. 

 

Você acorda, vai ao banheiro, se olha no espelho, faz a barba ou pinta o olho, e inicia mais um dia da 

sua vida. Mas é sua vida mesmo, ou você interpreta um personagem? Você amadureceu para valer ou 

virou uma cópia falsificada de um adulto? Tenho visto alguns humanos adulterados por aí, “gente 

grande”made in Paraguai. 

 

Éramos crianças inocentes e protegidas, até que os anos passaram. A adolescência nada mais é do que 

você percorrendo, sozinho, um amplo deserto e enxergando, ao longe, aquela poeirinha no horizonte 

que, nos filmes de aventura, indicam uma cavalaria armada ou uma tribo de peles-vermelhas se 

aproximando, qualquer coisa que pareça ameaçadora na imaginação e que assustará ainda mais quando 

chegar perto – e você não tem nem um ___________ pangaré pra montar e escapar desse ataque 

______________ . Sabe que terá que ser muito homem – ou muito mulher – para enfrentar. 

 

Aquela poeirinha vai se agigantar na sua frente. E então você verá que não são malfeitores com rifles 

em punho, nem os índios estereotipados dos faroestes. São escolhas a fazer, relações amorosas, dúvidas 
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e dívidas, filhos para educar, a finitude pra lidar e posicionamentos exigidos pela sociedade: a maldita 

esquadra da maturidade, que não está a fim de negociar com seu amadorismo. 

 

E agora? 

 

Quem encara, paga um preço alto. Não tem o recurso de se amparar nas costas de papai e mamãe, não 

tem a hipótese de transferir as decisões para o dia de São Nunca. Com a coragem que nem sabia que 

tinha, você assume sua identidade, dá um trato nos seus medos e começa a trajetória: trabalha, rala, 

ama, sofre, se expõe, se impõe, fala, cala, sofre, destrói, constrói. Mas constrói mesmo. Uma vida 

legítima. Uma vida sua. 

 

Ou 

 

Ou se escora. Na mãe velhinha, no pai doente, na mulher com quem está casado há 42 anos, no 

namorado rico que virou a salvação da lavoura, se escora na chapação, no álcool, nos medicamentos 

tarja preta, numa idealização ______________ (“sou ótimo, pena que o mundo não reconheceu meu 

brilhantismo”), se escora na muleta que tiver mais à mão e distribui sorrisos sedutores e desculpas 

esfarrapadas: sou uma farsa, mas uma farsa de terno e gravata, uma farsa em vestido de baile. 

 

Falsificam-se a si mesmos os que não têm raça. Os que dependem de mil e quinhentos empurrões, e 

mesmo empurrados não ganham velocidade, ritmo, rumo. Ficam sempre no meio do trajeto, soluçando, 

reclamando, retrocedendo à memória das longas tardes no jardim de infância, quando, em segurança, 

sabiam que seus pais estariam esperando, no final do dia, no portão. 

 

Na maturidade, não tem ninguém esperando no portão pra nos levar pra casa, mas tem uma caminhada 

excitante rumo a um prazer que só quem se arrisca, conhece. O prazer da independência. O prazer de 

ter a sua assinatura ___________ cada uma de suas conquistas. 

 

Já quem se falsificou num adulto que parece que é, mas não é, desperdiçou a chance de ter uma vida 

autêntica porque se assustou com a poeira no horizonte, previu que seria uma luta perdida, que não 

daria conta. Mas daria. O gigante, em qualquer circunstância, somos nós. 

 

No último parágrafo do texto, Medeiros menciona uma “vida autêntica”, que o adulto não falsificado deve 

viver. 

Esta vida, de acordo com o texto, deve ser: 

 

A) Uma vida ilegítima. 

B) Uma vida baseada em escolhas próprias. 

C) Uma vida cautelosa, sem grandes arroubos. 

D) Uma vida baseada em experiências de outrem. 

E) Uma vida que contém várias escolhas mas se ampara em alguém. 

 

GABARITO: B 

> Medeiros menciona uma “vida autêntica”, que o adulto não falsificado deve viver. 

> vida AUTÊNTICA é uma vida legítima, baseada em uma pessoa que tem domínio de suas escolhas. 

 

Questão 75 

Assinale a alternativa correta, considerando as frases: “Meu primo, que mora em Itajaí, veio me visitar” 

e “Meu primo que mora em Itajaí, veio me visitar”. 

 

A) A frase colocada entre vírgulas é subordinada adjetiva restritiva. 

B) A frase colocada entre vírgulas é subordinada adjetiva explicativa. 
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C) As duas frases têm o mesmo sentido e as vírgulas são opcionais. 

D) Não há necessidade do uso da vírgula antes da palavra “que”. 

E) A oração principal é “Meu primo que mora em Itajaí”. 

 

GABARITO: B 

1º) Troque o " que" por qual (Ais ) = Pronome relativo 

Os pronomes relativos introduzem orações adjetivas. 

Com vírgulas - Explicativa 

Sem vírgulas - Restritiva 

 

 
 

Questão 76 

Ao utilizar o Explorador de Arquivos do Windows 10 Pro em português, pode-se visualizar no próprio 

explorador propriedades de um arquivo ou pasta, como a data de modificação, o tamanho, assim como 

eventuais categorias ou marcas de arquivos do MS Word ou do MS Excel, dentre outros. 

 

Assinale a alternativa que contém o nome correto deste recurso. 

 

A) Painel de Propriedades 

B) Painel de Visualização 

C) Painel de Detalhes 

D) Barra de Visualização 

E) Caixa de Propriedades 

 

GABARITO: C 

Explorador de Arquivos / Aba Exibir / Painel de detalhes 

Ao lado da lista de arquivos, abrirá uma divisão na janela que mostrará os detalhes do arquivo em 

seleção. 

 

Questão 77 

Ao corrigir a ortografia em um documento, pode- -se personalizar o MS Word através das opções do MS 

Word (Arquivo ⯈ Opções) de modo a: 

 

1. Ignorar palavras que tenham a primeira letra em maiúsculo. 

2. Ignorar palavras em maiúsculo. 

3. Ignorar palavras que contenham números. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) É correta apenas a afirmativa 3. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

 

GABARITO: D 

Ao corrigir a ortografia em um documento, pode- -se personalizar o MS Word através das opções do 

MS Word (Arquivo ⯈ Opções) de modo a: 

- Guia Arquivo /"OPÇÕES" Aba Revisão de Texto 

INFORMÁTICA 
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- Ignorar palavras em Maiúsculas 

- Ignorar palavras que contenham números 

- Ignorar endereços de arquivo da Internet 

- Sinalizar palavras repetidas 

- Sugerir com base no dicionário principal 

 

Questão 78 

Que função do MS Excel permite ao usuário realizar a junção de um intervalo de cadeias de texto ou de 

uma lista de textos em uma mesma célula? 

 

A) CONCAT() 

B) CARACT() 

C) JUNTAR() 

D) CÓDIGO() 

E) AGLUTINAR() 

 

GABARITO: A 

A função CONCAT combina o texto de vários intervalos e/ou cadeias de caracteres. 

 

CONCAT substitui a função CONCATENAR. No entanto, a função CONCATENAR permanecerá disponível 

para compatibilidade com versões anteriores do Excel.  

 

A Microsoft, a partir de 2016, Incluiu a Concat, mas deixou a Concatenar. 

 

Questão 79 

Dentre as opções gerais do Explorador de Arquivos do Windows 10 Pro em português, pode-se escolher 

abrir o Explorador para: 

1. Acesso Rápido  

2. Meu Computador  

3. Arquivos Recentes 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) É correta apenas a afirmativa 2. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

 

GABARITO: B 

A questão quer saber sobre a possibilidade de configurar a pasta que será a primeira a ser mostrada 

quando o explorador de arquivos for aberto. 

 

Faça o teste usando o seguinte caminho: 

Explorador de arquivos > clique em "arquivo" na barra de título > alterar as opções de pasta e pesquisa 

> na aba geral clique em "Abrir explorador para" 

 

As duas únicas opções são "Acesso rápido" e "Meu computador". 

 

Questão 80 

Qual a ação padrão do Explorador de Arquivos do Windows 10 Pro em português ao pressionar a tecla 

F4 sobre um arquivo ou pasta? 
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A) Editar o nome do arquivo ou pasta. 

B) Acionar a ajuda sobre o Explorador de Arquivos. 

C) Ativar a lista da barra de endereços do explorador de arquivos. 

D) Copiar para a área de transferência do Windows o arquivo ou pasta. 

E) Acionar a caixa de diálogo de pesquisa, na qual o cursor ficará ativo. 

 

GABARITO: C 

Resumo dos F'S 

F1: Abre a aba de ajuda 

F2: Renomeia um arquivo 

F3: Abre a janela de busca 

F4: Abre a barra de endereços 

F5: Atualiza a página 

F6: Percorre os elementos da tela 

F7: Verifica a ortografia 

F8: Cliques: 2x- seleciona a última palavra; 3x- seleciona a frase; 4x- seleciona o parágrafo; 5x- 

seleciona o texto todo 

F9: Atualiza o documento no word, no outlook funciona como enviar/receber e checar e-mails 

F10: Aciona a barra de menus 

F11: Ativa o modo tela cheia 

F12: Abre a opção salvar como... 

 

Questão 81 

Para que se possa realizar buscas por termos ou frases exatas utilizando o mecanismo de buscas Bing 

do Microsoft Edge, deve-se colocar o(s) termo(s) entre: 

 

A) Chaves. 

B) Colchetes. 

C) Parênteses. 

D) Aspas duplas. 

E) Os operadores de maior e menor. 

 

GABARITO: D 

Ferramentas de pesquisa 

→" " : aspas duplas ( pesquisa exata) 

→" - “ :hífen ( excluem da busca) 

→ filetype - (procura por arquivo) 

 

Questão 82 

O Microsoft Edge do Windows 10 Pro, em português, permite ao usuário selecionar e adicionar páginas 

de sua preferência a uma lista para que possam ser revisitadas em momento posterior para consumo do 

seu conteúdo. 

Assinale a alternativa que contém o nome correto desta lista do MS Edge. 

 

A) Histórico 

B) Downloads 

C) Lista de Leitura 

D) Lista de Artigos 

E) Lista de Páginas 

 

GABARITO: C 

Lista de Leitura 
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É um recurso do navegador Microsoft Edge que permite ao usuário guardar páginas da web para ler 

mais tarde, mesmo sem estar conectado à internet. 

 

Questão 83 

A otimização de unidades do Windows 10 pode auxiliar o funcionamento do computador e possibilitar 

uma inicialização mais rápida do Windows. 

 

Assinale a alternativa que indica o utilitário correto do Windows 10 Pro em português que possibilita ao 

usuário executar este recurso. 

 

A) Painel de Controle ▸ Desfragmentador do Disco 

B) Ferramentas Administrativas ▸ Desfragmentador do Disco 

C) Ferramentas Administrativas ▸ Central de Manutenção do Windows ▸ Gerenciar Discos ▸ Otimizar 

D) Painel de Controle ▸ Sistema ▸ Unidades ▸ Otimizar 

E) Ferramentas Administrativas ▸ Desfragmentar e Otimizar Unidades 

 

GABARITO: E 

Painel de Controle\ Todos os Itens do Painel de Controle\ Ferramentas Administrativas 

Ferramentas Administrativas ▸ Desfragmentar e Otimizar Unidades 

 

Questão 84 

Analise as afirmativas abaixo sobre a criação, edição e compartilhamento de apresentações utilizando o 

Microsoft Power Point do Office 365 em português. 

1. Quanto à edição de slides, encontraremos na Guia Página Inicial os comandos necessários para tais 

tarefas de edição como incluir novo slide, redefinir slide ou mudar Layout.  

2. Os recursos Copiar, Recortar e Colar seguem os mesmos conceitos do Microsoft Word, de modo que 

é possível realizar tais ações com slides completos ou partes deles.  

3. Com o comando Instantâneo, disponível na guia Inserir, não se pode capturar partes da tela do 

computador para inseri-las nas apresentações. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) É correta apenas a afirmativa 3. 

B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

C) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

D) São corretas apenas as afirmativas 3 e 1. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

 

GABARITO: B 

PÁGINA INICIAL > SLIDES > NOVO SLIDE, LAYOUT, REDEFINIR e SEÇÃO. 

 

PÁGINA INICIAL > ÁREA DE TRANSFERÊNCIA > COPIAR, RECORTAR, COLAR e PINCEL DE 

FORMATAÇÃO 

 

INSERIR > IMAGENS > INSTANTÂNEO: vc pode adicionar um instantâneo de qualquer janela que 

esteja aberta na sua área de trabalho. 

 

Questão 85 

Qual o nome do aplicativo de e-mail padrão que está instalado de forma nativa no tablet iPAD ou iPAD 

mini? 

 

A) Thunderbird 
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B) Outlook 

C) Firefox 

D) Mail 

E) iMail 

 

GABARITO: D 

O Mail é o aplicativo de e-mail embutido em todos os iPhone e iPad. Ele não possui algumas das 

opções mais avançadas que você encontrará em aplicativos de terceiros, mas funciona bem. 

 

Questão 86 

Qual campo do MS Outlook 2016 em português permite enviar cópia oculta de e-mails a um ou mais 

destinatários? 

 

A) CC 

B) CCO 

C) OCC 

D) PARA 

E) FROM 

 

GABARITO: B 

Para, CC(com cópia) e CCO(com cópia oculta, ou cópia carbono rs) são os possíveis destinatários de 

um e-mail. 

 

Para: todos os destinatários deste campo visualizam uns aos outros. 

 

CC: todos os destinatários em cópia visualizam os destinatários do campo ''para'' e os destinatários do 

campo ''CC''. 

 

CCO: os destinatários deste campo não são vistos pelos destinatários dos campos ''Para'' e ''CC'', nem 

conseguem ver os demais destinatários que também estão em cópia oculta, podendo visualizar apenas 

os que estão em ''Para'' e em ''CC''. 

 

Questão 87 

As definições enumeradas abaixo, são respectivamente de: 

1. Palavras ou imagens que permitem a abertura de páginas na Internet.  

2. Transferência de uma determinada cópia de um arquivo de um computador remoto para a máquina 

do usuário.  

3. Ação de enviar um arquivo da máquina do usuário para a Internet. 

 

A) Hipertexto, Download e Site. 

B) Hyperlink, Upload e Download. 

C) Hipertexto, Download e Upload. 

D) Hyperlink, Download e Upload. 

 

GABARITO: D 

HYPERLINK: Palavras ou imagens que permitem a abertura de páginas na Internet. 

DOWNLOAD: Transferência de uma determinada cópia de um arquivo de um computador remoto para 

a máquina do usuário (baixar). 

UPLOAD: Ação de enviar um arquivo da máquina do usuário para a Internet (enviar). 

 

Questão 88 

Rede social é uma estrutura social formada por pessoas que compartilham interesses similares, enquanto 
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que mídia social constitui o uso de tecnologias para tornar interativo o diálogo entre pessoas. Com relação 

às redes sociais, analise as afirmativas a seguir: 

I. Duas vantagens são aproximar as pessoas que vivem em locais diferentes, constituindo uma maneira 

fácil de manter as relações e o contato e possibilitar a criação de perfil falso para postar comentários 

racistas, preconceituosos e racistas além de “fake news”.  

 

II. Enquanto o Facebook é a rede social mais utilizada no Brasil, inclusive por empresas que aproveitam 

para realizar estratégias de publicidade e marketing, o WhatsApp é considerado atualmente um dos 

principais aplicativos destinados à comunicação e troca de mensagens e, assim como o Facebook, 

utilizado para interação entre empresa e cliente.  

 

III. Enquanto Linkedin é a maior rede social com foco profissional, em que os usuários podem publicar 

informações relacionadas ao mercado de trabalho, oportunidades de emprego, divulgação de serviços e, 

principalmente networking, o Youtube é uma plataforma em que o usuário pode fazer comentários e 

interagir com outras pessoas; por isso também é considerada uma rede social, permitindo assistir a 

vídeos de música, a aulas e acompanhar programas. 

 

Assinale 

A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

GABARITO: C 

ITEM I – FALSO – Não podemos considerar uma vantagem a possibilidade de criação de perfil falso 

para postar comentários racistas, preconceituosos e racistas, além de “fake news”. 

 

ITEM II – CORRETO. 

 

ITEM III – CORRETO. 

 

Questão 89 

Qual(is) o(s) caractere(s) que permite(m) ao usuário excluir termos dos resultados de busca ao utilizar 

o mecanismo de buscas Microsoft Bing? 

 

A) - 

B) () 

C) / 

D) | 

E) & 

 

GABARITO: A 

Exemplo de pesquisa: site:sereiaprovado.com serei aprovado em 2021 -covid 

site: significa que só vai buscar páginas do servidor com o domínio sereiaprovado.com 

espaços: repare que entre serei aprovado em 2021 existem espaços que atualmente significam 

basicamente um “e" 

Sinal de menos (-): esse sinal determina que as palavras depois dela não podem estar contidas no 

conteúdo das páginas que serão retornadas, ou seja, a pesquisa retornará tudo que foi pesquisado 

MENOS covid (amém). 

 

Questão 90 
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Assinale a alternativa que contém uma opção válida na qual conste a exibição da velocidade de conexão 

de uma rede Ethernet WiFi no Windows 10 Pro em português. 

 

A) Através da caixa de diálogo Propriedades do Sistema, disponível via Painel de Controle 

B) Através da caixa de diálogo Status de Wi-Fi, disponível via Central de Rede e Compartilhamento do 

Painel de Controle 

C) Através da caixa de diálogo Propriedades do adaptador de Rede, disponível via Gerenciador de 

Dispositivos do Painel de Controle 

D) Através da tela de Propriedades de Rede disponível via clique com o botão direito do mouse sobre o 

ícone de conexão disponível na área de trabalho 

E) Através da tela de Propriedades de Rede disponível via clique com o botão direito do mouse sobre o 

ícone de conexão disponível na barra de ferramentas do Windows 

 

GABARITO: B 

Faça o teste: 

Painel de controle (Exibição por ícones)------Central de rede e compartilhamento----------Clique em 

conexões. 

 

Questão 91 

Ao navegar pela internet, suponha que você acidentalmente fechou uma aba do navegador Google 

Chrome. 

Assinale a alternativa que contém as teclas de atalho que, quando pressionadas, restauram a última aba 

fechada do navegador. 

 

A) Ctrl + R 

B) Ctrl + T 

C) Ctrl + Shift + R 

D) Ctrl + Shift + T 

E) Ctrl + Shift + Y 

 

GABARITO: D 

PARA ABRIR NOVA ABA = CTRL + T 

PARA REABRIR A ÚLTIMA ABA FECHADA = CTRL+SHIFT+T 

 

Questão 92 

Ao navegar pela internet você se depara com uma mensagem de erro HTTP 404. Assinale a alternativa 

que descreve corretamente esse tipo de mensagem. 

 

A) Indica um problema de endereçamento DHCP. 

B) Indica falta de recursos de processamento no servidor. 

C) Indica que a página solicitada não foi encontrada pelo servidor. 

D) Indica um problema de resolução de nomes DNS. 

E) Indica um problema de segurança no navegador do usuário. 

 

GABARITO: C 

O erro 404 é um código de resposta HTTP que indica que o cliente pôde comunicar com o servidor, 

mas ou o servidor não pôde encontrar o que foi pedido, ou foi configurado para não cumprir o pedido 

e não revelar a razão, ou a página não existe mais. 

 

Questão 93 

Qual recurso do MS Office, incluindo o Word, Excel e PowerPoint, permite compartilhar arquivos entre 

diversos dispositivos, incluindo tablets e celulares? 
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A) MSDrive  

B) OneDrive 

C) Office.com 

D) OfficeShare  

E) Office Online 

 

GABARITO: B 

OneDrive, é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft. Com ele é possível armazenar e 

hospedar arquivos, usando uma Conta da Microsoft. Também é possível definir arquivos públicos, 

somente amigos, usuários definidos ou privados. E permite compartilhar arquivos entre diversos 

dispositivos, incluindo tablets e celulares. 

 

Questão 94 

O WannaCry é um ransomware, que, ao infectar um dispositivo, sequestra e criptografa os arquivos e 

pastas do usuário, prometendo devolver os dados apenas mediante pagamento de um resgate em 

bitcoins (Moeda Virtual). É correto afirmar que um ransomware é: 

 

A) Worm. 

B) Spyware. 

C) Malware. 

D) Keylogger. 

 

GABARITO: C 

MALWARES 

 

Phishing ⇒ PESCADOR 

Ransomware ⇒ ENCRIPTA/EXIGE RESGATE 

Cavalo de Troia ⇒ EXECUTA FUNÇÕES ESCONDIDO 

 

Spyware ⇒ MONITORA E ENVIA 

Keylogger ⇒ TECLA 

Screenlogger ⇒ CURSOR/TELA 

Adware ⇒ PROPAGANDA 

 

Zumbi ⇒ PC infectado ⇒ Controlado por 3°os 

Backdoor ⇒ PERMITE RETORNO ⇒ FUTURO ⇒ PELAS PORTAS 

Vírus ⇒ PROPAGA CÓPIAS DE SI MESMO 

Worm⇒ EXPLORAÇÃO AUTOMÁTICA ⇒ EXECUÇÃO DIRETA 

Bot ⇒ COMUNICADOR ⇒ REMOTO ⇒ PROPAGA AUTOMATICAMENTE 

Rootkit ⇒ ESCONDE/ASSEGURA ⇒ MANTÉM ACESSO AO PC 

 

Questão 95 

Em relação aos conceitos de proteção e segurança em ambientes de tecnologia da informação (TI), 

analise as afirmativas abaixo. 

 

I - A autenticação é o processo que busca verificar a identidade digital de um usuário e, normalmente, é 

baseada em um ou mais fatores entre três: aquilo que o usuário é (ex. biometria); algo que só o usuário 

possui (ex. certificado digital); e algo que só o usuário conhece (ex. senha). 

 

II - Os antivírus são programas concebidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador, e 

além disso restringem a instalação de programas e as alterações de configurações de um computador 

apenas às pessoas autorizadas. 
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III - Um firewall é um mecanismo de defesa que serve para evitar a invasão de redes de computadores 

por hackers e que impede que vírus, e outros malwares, entrem e se propaguem dentro de uma 

infraestrutura organizacional. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

GABARITO: A 

A proteção dos dados é realizada por um conjunto de softwares e ações preventivas do usuário. 

O item I está correto. 

O item II está errado. Os antivírus apenas detectam e removem vírus do computador. A restrição com 

relação à instalação de softwares, deve ser aplicada a partir do sistema operacional, via Contas de 

Usuário. 

O item III está errado. O firewall é um filtro de conexões que identifica e bloqueia ataques ao 

computador. Ele não detecta vírus ou outras ameaças como phishing (para captura de dados). O 

firewall pode ser um software ou hardware, e permite filtrar as portas de conexão. Ele não analisa o 

conteúdo do tráfego de uma porta liberada. 

 

 
 

Questão 96 

Maria gasta 40% de sua renda com o aluguel de seu apartamento. 

Se o aluguel do apartamento aumentar em 30% e a renda de Maria em apenas 10%, então a 

percentagem de sua renda que Maria passará a gastar com o aluguel do apartamento será: 

 

A) Menor que 42,5%. 

B) Maior que 42,5% e menor que 45%. 

C) Maior que 45% e menor que 47,5%. 

D) Maior que 47,5% e menor que 50%. 

E) Maior que 50%. 

 

GABARITO: C 

Vamos supor que a renda de Maria é de R$1.000,00 

Maria gasta 40% de sua renda com o aluguel de seu apartamento: 

40% x 1000 = 400 é o aluguel inicial 

Se o aluguel do apartamento aumentar em 30%: 

400 x 1,3 = 520 é o novo valor do aluguel 

e a renda de Maria em apenas 10%: 

1000 x 1,1 = 1100 nova renda 

então a percentagem de sua renda que Maria passará a gastar com o aluguel do apartamento será: 

520/1100 = 47,27% 

 

Questão 97 

Um grupo de 8 professores leva 6 dias para corrigir 630 provas. Guardando-se estas proporções, quantas 

provas 12 professores corrigem em 2 dias? 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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A) Menos de 300 

B) Mais de 300 e menos de 310 

C) Mais de 310 e menos de 320 

D) Mais de 320 e menos de 330 

E) Mais de 330 

 

GABARITO: C 

630 (provas) divivido por 8 (professores) dividido por 6(dias) = 315/24 (provas por dia por professor). 

 

315/24 (provas por dia por professor) x 2 (dias) x 12 (professores) = 315 (provas). 

 

Questão 98 

Um número foi dividido em três partes, proporcionais a 3, 4 e 5, e de maneira que a soma das duas 

menores partes é igual a 161. Logo, a maior parte é: 

 

A) Menor que 114. 

B) Maior que 114 e menor que 119. 

C) Maior que 119 e menor que 124. 

D) Maior que 124 e menor que 129. 

E) Maior que 129. 

 

GABARITO: B 

Vou chamar as partes por letras... A, B, e C. A=3k B=4k C=5k 

 

3k+4k=161 

7k=161 

k=161/7 

k=23 agora multiplica pelos os números, que foram usados, no caso 3 e 4 ficando.: k×3=69 k×4=92. 

Após multiplicar, pode pegar qualquer valor como base, para aplicar uma regra de três simples. 

3--->69 

5--->X 

 

3X=345 

X=345/3 

X=115 

 

Questão 99 

Uma pessoa visita 7 países diferentes, sucessivamente, e de cada um traz uma moeda como recordação. 

Ao organizar aleatoriamente as moedas em fila, uma ao lado da outra, a chance de que as moedas 

fiquem organizadas na mesma ordem em que os países foram visitados é igual a uma em: 

 

A) 40.320. 

B) 720. 

C) 2.570. 

D) 1.440. 

E) 5.040. 

 

GABARITO: E 

A questão pediu o total de chances quando ela diz: "igual a uma em", sendo assim o total de chances 

é o fatorial de 7 ou 7! 

 

7x6x5x4x3x2x1=5040. 
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Questão 100 

A diagonal de um terreno retangular mede 13 metros e um dos lados mede 5 metros. 

Logo, a razão entre a área e o perímetro desse terreno é 

 

A) Maior que 2. 

B) Maior que 1,75 e menor que 2 

C) Maior que 1,5 e menor que 1,75. 

D) Maior que 1,25 e menor que 1,5. 

E) Menor que 1,25. 

 

GABARITO: B 

Se você imaginar uma linha na diagonal cortanto um retângulo, vai perceber que existem 2 triângulos 

retângulos. 

Como você tem a medida da diagonal e de um dos lados, pode usar o teorema de pitágoras para achar 

o outro lado do retângulo. 

 

a² = b² + c² 

a = 13 metros (diagonal) 

b = 5 metros (um dos lados) 

c = ? 

 

13² = 5² + c² 

169 = 25 + c² 

169 - 25 = c² 

c² = 144 

c = raiz quadrada de 144 

c = 12 metros 

 

Agora você sabe os lados do retângulo = 5 x 12 m. Só falta calcular sua área e perímetro: 

A = 12 x 5 = 60m² 

 

P = 12 + 12 + 5 + 5 = 34m 

 

A questão pede a razão entre A/P 

R = A/P 

R = 60/34 = 1,76 

 

Questão 101 

Sete atletas disputam uma prova de natação, com iguais chances de vencer. 

De quantos modos diferentes pode ocorrer a chegada dos quatro primeiros colocados? 

 

A) Mais de 900 

B) Mais de 850 e menos de 900 

C) Mais de 800 e menos de 850 

D) Mais de 750 e menos de 800 

E) Menos de 750 

 

GABARITO: C 

Nessa questão de análise combinatória usamos o método do ARRANJO, ou seja, a ordem importa. 

O arranjo é usado para formação de senhas, protocolos, placas de carro, telefones, pódios, matrículas, 

etc. 

Como se vê, a ordem é importante. 
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Para resolver você pode multiplicar quatro posições com a quantidade de concorrentes ao pódium. 

 

Dessa forma seria ____ x ____x ____x ____ = 

 

Com a conta seria 7x6x5x4 = 840 

 

Na ordem são: 7 nadadores x 6 nadadores x 5 nadadores x 4 nadadores = 840 possibilidades 

 

Questão 102 

No saguão de um aeroporto, 200 pessoas foram entrevistadas sobre o meio de transporte utilizado para 

chegar ao aeroporto. Entre os entrevistados, 80 declararam ter utilizado ônibus, 46 declararam ter 

utilizado táxi e 22 declararam ter utilizado tanto ônibus quanto táxi. 

 

Logo, o número de pessoas entrevistadas que não utilizaram nem ônibus nem táxi para chegar ao 

aeroporto é: 

 

A) Menor que 85. 

B) Maior que 85 e menor que 90. 

C) Maior que 90 e menor que 95. 

D) Maior que 95 e menor que 100. 

E) Maior que 100. 

 

GABARITO: D 

80 -> ônibus 

46 -> táxi 

22 -> usaram os dois 

 

Então, verifico quantos usaram só ônibus e só táxi: 

80 - 22 = 58 só ônibus 

46 - 22 = 24 só táxi 

 

Somo quantos utilizaram algum meio de transporte: 

58 + 24 + 22 = 104 

 

Total = 200 - 104 => 96 não utilizaram nenhum transporte 

 

Questão 103 

Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 

e 2 anestesistas. 

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser escolhida? 

 

A) Mais do que 575 

B) Mais que 550 e menos que 575 

C) Mais do que 525 e menos que 550 

D) Mais do que 500 e menos que 525 

E) Menos que 500 

 

GABARITO: B 

Questão de combinação: 

 

Anestesistas (total= 8), equipe com 2: C de 2,8 (8.7/2.1= 28). 

Cirurgiões (total= 6), equipe com 3: C de 3,6 (6.5.4/3.2= 20) 
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Total= 20*28= 560 maneiras diferentes (Mais que 550 e menos que 575). 

 

Questão 104 

Em uma cidade, o número de pessoas com problemas de saúde relacionados a colesterol alto no ano “t” 

é dado por p(t) = 1500 + 20t. 

Portanto, a referida cidade terá 42.020 pessoas com problemas de saúde relacionados a colesterol no 

ano: 

 

A) 2024. 

B) 2032. 

C) 2028. 

D) 2030. 

E) 2026. 

 

GABARITO: E 

p => número de pessoas (42020) 

t => tempo (é o que queremos) 

 

Temos o número de pessoas e queremos o tempo, então vamos substituir: 

p(t) = 1500 + 20t. 

42020 = 1500 + 20t 

Passa o 1500 subtraindo: 

42020 - 1500 = 20t 

40520 = 20t 

Passa o 20 dividindo: 

40520 / 20 = t (corta os zeros e simplifica por 5) 

8104 / 4 = t 

2026 = t 

 

Questão 105 

João começa a trabalhar no seu aniversário de 15 anos e economiza 100% do salário que recebe 

mensalmente. A cada 2 meses seu salário aumenta 100 reais (por exemplo, seu terceiro salário é 100 

reais maior que o primeiro, o quinto salário é 100 reais maior que o terceiro, e assim sucessivamente). 

Após receber 36 salários, João tem guardado R$136.080,00. 

Portanto o primeiro salário de João foi: 

 

A) Maior que R$4000. 

B) Maior que R$3500 e menor que R$4000. 

C) Maior que R$3.000 e menor qeu R$3500. 

D) Maior que R$2.500 e menor que R$3.000. 

E) Menor que R$2500. 

 

GABARITO: D 

Sn : 136.080 

n : 36 meses (atenção na hora de multiplicar pela razão, devido aos aumentos de salário acontecerem 

a cada dois meses ) 

r : 100 

 

Usamos a fórmula da Soma de Termos de uma P.A. 

Sn = (a1 + an) . n / 2 

136.080 = (a1 + a36). 36 / 2 

136.080 = (a1 + a36). 18 
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136.080/18 = (a1 + a36) 

7.560 + (a1 + a36) 

 

Agora vamos encontrar o a1, ou seja, o primeiro salário, substituiremos o a36 por a18, pois o aumento 

de 100,00 aconteceu a cada dois meses 

 

a1 + (a18) = 7560 (o que está dentro do parênteses será desmembrado para ajudar na equação) 

a1 + a1 +17r = 7560 

2a1 + 17r = 7560 

2a1 + 17.100 = 7560 

2a1 + 1700 = 7650 

2a1 = 7650 - 1700 

2a1 = 5860 

a1 = 5860 / 2 

a1 = 2930,00 

 

Questão 106 

Para o pagamento de um bem uma pessoa concorda em pagar 6 reais no primeiro mês, 12 reais no 

segundo, 24 no terceiro e assim sucessivamente, por 10 meses. 

Portanto, o valor total que a pessoa pagará pelo bem é: 

 

A) Maior que 6300 reais. 

B) Maior que 6200 reais e menor que 6300 reais. 

C) Maior que 6100 reais e menor que 6200 reais. 

D) Maior que 6000 reais e menor que 6100 reais. 

E) Menor que 6000 reais. 

 

GABARITO: C 

Progressão Geométrica 

a1 = 6 

a2 = 12 

a3 = 24 

 

Razão: 

q = (an) / (an-1) 

q = 12 / 6 

q = 2 

Soma dos Termos: 

Sn = a1 . (q^n - 1) / (q-1)  

S10 = 6 . (2^10 – 1) / (2-1) 

S10 = 6 . (1024 – 1) / 1 

S10 = 6 . 1023 

S10 = 6138 

 

Questão 107 

Uma fábrica armazena uma certa quantidade do produto A em 27 caixas, colocando 15 unidades do 

produto A em cada caixa. 

Se é possível colocar até 81 unidades do produto A em cada caixa, então o número mínimo de caixas 

necessárias para fazer o armazenamento mencionado é igual a: 

 

A) 4. 

B) 5. 
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C) 9. 

D) 10. 

E) 15. 

 

GABARITO: B 

Ele quer diminuir o custo com as caixas, provavelmente. 

Então, tenha nota de quantas unidades do produto ele tem. 

15un*27caixas= 405 

logo, 405 unidades do produtos 

Cabe até 81 unidades em uma caixa, então 405/81 = 5 caixas. 

 

Questão 108 

Sejam X, Y e Z três conjuntos não vazios quaisquer. Observe o diagrama de Venn desses três conjuntos, 

abaixo: 

 
Assinale a alternativa abaixo que corresponde exatamente à região sombreada no diagrama de Venn: 

 

A) X ∩ Y ∩ Z 

B) (X ∩ Y) ∪ (X ∩ Z) ∪ (Y ∩ Z) 

C) (X ∩ Y ∩ Z) \ [(X ∩ Y) ∪ (X ∩ Z) ∪ (Y ∩ Z)] 

D) [(X ∪ Y) ∩ (X ∪ Z) ∩ (Y ∪ Z)] \ (X ∪ Y ∪ Z) 

E) [(X ∩ Y) ∪ (X ∩ Z) ∪ (Y ∩ Z)] \ (X ∩ Y ∩ Z) 

 

GABARITO: E 

∪ = união ( junção de todos os elementos) 

∩ = intersecção (elemento que é comum entre outros conjuntos) 

 

Vou exemplificar: Façam os círculos e preencham com os valores: 

X = 1,2,3 

Y = 3,2,5 

Z = 5,2,6 

X, Y= 2,3 

X, Z = 2 

Z, Y = 2, 5 

X, Y, Z = 2 

 

[(X ∩ Y) ∪ (X ∩ Z) ∪ (Y ∩ Z)] \ (X ∩ Y ∩ Z) 

[(2,3) ∪ (2) ∪ (2,5)] \ (2) 

[(2,3,5)] \ (2) 

(3,5) 

 

Se vc desenhar e preencher os espaços corretamente verás que os números na área pintada no 
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desenho são exatamente o 3,5. 

 

Questão 109 

Uma função f definida nos números reais é dita injetiva se x ≠ y, então f(x) ≠ f(y). 

 

Considere as afirmativas abaixo: 

 

1. A função f:  dada por f(x) = x² é injetiva. 

2. Se f é uma função tal que f(x) = f(y) implica que x = y, então, f é injetiva. 

3. A função f: dada por f(x) = -2x + 5 é injetiva. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A) É correta apenas a afirmativa 3.  

B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

 

GABARITO: D 

Vamos julgar cada opção de resposta: 

 

1. A função f:IR –> IR dada por f(x) = x^2 é injetiva. 

ERRADO, pois para dois valores diferentes de x podemos ter o mesmo valor de f(x). Por exemplo, para 

x = -2 e para x = 2, o valor desta função é 4, afinal -2 ao quadrado é o mesmo que 2 ao quadrado. 

 

2. Se f é uma função tal que f(x) = f(y) implica que x = y, então, f é injetiva. 

CERTO. Neste caso só há um modo de os valores obtidos com a função serem iguais: a abscissa ter o 

mesmo valor. Esta é uma função injetiva. 

 

3. A função f:IR –> IR dada por f(x) = –2x + 5 é injetiva. 

CERTO. Trata-se de uma reta, e para cada valor de x teremos um valor diferente de f(x). 

 

Questão 110 

Se Gisele não é persistente e José é ousado, então Tiago é trapaceiro. Se Tiago é trapaceiro, então 

Beatriz não é bonita. Sabe-se que Beatriz é bonita. 

Logo, podemos afirmar, corretamente, que: 

 

A) Tiago é trapaceiro. 

B) Gisele não é persistente. 

C) Gisele não é persistente e José é ousado. 

D) Gisele é persistente e José não é ousado. 

E) Gisele é persistente ou José não é ousado. 

 

GABARITO: E 

Se Gisele não é persistente(F) e José é ousado(F), então Tiago é trapaceiro(F).  

 

Se Tiago é trapaceiro(F), então Beatriz não é bonita(F).  

 

Sabe-se que Beatriz é bonita(V). 
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Gisele não é persistente e José é ousado.(F) 

 

~(~p^q) = pV~q  

 

Gisele é persistente ou José não é ousado.(V) 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

B C A B E D A B C E 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A E D B C B A D E D 

 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

E E D B E D C D E C 

 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D D A B E D C A A D 

 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

E E B E C D B C D C 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

D A A B E E D C D B 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

E C A C D D E A D A 

71 72 73 74 75 

C D E B B 

 

INFORMÁTICA 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

C D A B C D C E B D 

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

B D C A B D C B C A 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

C C B E B C D B E D 

106 107 108 109 110 

C B E D E 

 

 

 
TOTAL DE PONTOS 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL  

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO  

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL  

NOÇÕES DE DIREITO PENAL  

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS  

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL  

LÍNGUA PORTUGUESA  

INFORMÁTICA  

RACIOCÍNIO LÓGICO  

FOLHA DE RESPOSTAS  


