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GABARITO COMENTADO – SIMULADO 17/11/2018 
 

PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

Letra B 

Quanto a afirmativa I: O artigo definido determina substantivo, portanto item correto. 

Quanto a afirmativa II: Dizer todas é extrapolar o texto, não podemos inferir isso, pois em nenhum momento 

ele fala que TODAS as crianças preferem o celular. 

Quanto as afirmativas III; reprimir a fantasia em crianças; ligeiramente inclinado. Item correto. 

Quanto as afirmativas IV: Significado de Coibir: Refrear; Intimidar; Restringir;  

Significado de Bridar : Refrear; reprimir, coibir. 

Significado de Tolher: Ocasionar descontentamento ou dificuldades a; Colocar barreiras ou impedimentos a; 

Item correto 

 

QUESTÃO 02 

Letra D 

I. ITEM CORRETO 

Campo semântico: diz respeito ao sentido das palavras em determinado contexto. 

II. ITEM CORRETO 

Um dos exemplos dado no 3º parágrafo : o autor afirma que liberdade pode ser um direito à diferença, à 

singularidade ou até mesmo a evasão à infância para os românticos. 

III. ITEM CORRETO 

Campo semântico: diz respeito ao sentido das palavras em determinado contexto. 

IV. ITEM CORRETO 

A argumentação do autor no início do último parágrafo confirma o enunciado, ao afirmar que dois discursos 

podem trabalhar com os mesmos elementos semânticos e revelar visões de mundo completamente diferente. 

 

QUESTÃO 03 

Letra A 

O texto traz a ideia de que as expressões semânticas nele contidas, como liberdade, felicidade e justiça, não tem 

o sentido único, próprio, variando à medida em que se considera em qual discurso ele está inserido: liberdade 

daquele que deseja uma ilha deserta, ou a liberdade daquele que não deseja a exploração, a escravidão. Por isso, 

os termos não têm sentidos fixos. 

 

QUESTÃO 04 

Letra A 

O discurso das bandeiras de Minas é um discurso ideológico; apresenta discursos dos mesmos elementos 

semânticos, mas de natureza diferentes. Torna-se necessário conhecimento enciclopédico sobre a história de 

Minas Gerais, além do significado das palavras na bandeira (liberdade ainda que tardia). O símbolo da forca 

remete a Tiradentes, responsável pela independência mineira, logo há uma revelação ideológica da trajetória do 

inconfidente mineiro. Sendo assim, a liberdade NÃO pode ser concretizada como evasão espacial ou temporal. 

 

QUESTÃO 05 

Letra B 

O termo em destaque exerce função de PREDICATIVO. 

Pode-se fazer essa análise:  

Uma profusão de possibilidades e de informações lhes são acessíveis. ( verbo de ligação subentendido) 
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QUESTÃO 06 

Letra B 

Este - Esta - Isto ---> Catafóricos (será anunciado) 

Esse - Essa - Isso --> Anafóricos (retoma o que foi dito) 

Aquele - Aquela - Aquilo --> Distância  

 

QUESTÃO 07 

Letra D 

Nas letras A, B, C ==> pronomes relativos (função morfológica), com função sintática de sujeito 

Na letra D, conjunção integrante, marcando uma oração subordinada substantiva objetiva direta 

 

QUESTÃO 08 

Letra C 

a) aposto 

b) território = paroxítona / espírito = proparoxítona. 

c) Pronome relativo= introduz oração subordinada adjetiva 

d) Dançaram = intransitivo / “durante quarenta minutos” = Adjunto adverbial de tempo 

 

QUESTÃO 09 

Letra D 

Conjunções conclusivas: portanto, por conseguinte, logo, pois (posposto ao verbo), destarte, assim, por isso. 

 

QUESTÃO 10 

Letra A 

a) “pois” entre vírgulas e precedido de verbo, valor conclusivo 

b) aditiva 

c) adversativa 

d) aditiva 

 

QUESTÃO 11 

Letra C 

Oração Subordinada Adjetiva Restritiva: Especifica o sentido do nome a que se refere, restringindo seu 

significado a um ser único, definido por ele. Não é pontuada. “Cujo” é pronome relativo e introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 

 

QUESTÃO 12 

Letra C 

O verbo no sentido de tempo decorrido, é invariável. Sendo assim, o verbo "ser" apenas admite a forma verbal 

"foi", ou seja, no singular. 

 

QUESTÃO 13 

Letra B 

a) Cada um se depara... acaba..; 

b) Caminhar a esmo é visto ...;  

c) O excesso termina...; 

d) considera-se o silêncio...; 
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QUESTÃO 14 

Letra B 

a) O jornal, ao referir-se ao cárcere, acha que ele deve ser destinado aos autores de crimes violentos, mas há 

quem discorde com essa ideia.  

b) Aspira-se a uma maior integração entre as polícias e as demais instituições, a qual será garantida com canais 

instantâneos de comunicação. 

c) Muitos encarcerados encontram-se presos devido ao fato de cometerem delitos menores, dos quais havia o 

pequeno tráfico de drogas. 

d) Muitos especialistas comentam que é a certeza da punição, mais do que o rigor ou o tamanho da pena, o 

principal fator de dissuasão. 

 

QUESTÃO 15 

Letra C 

PRIMEIRO QUADRINHO> PAI E CALVIN 

SEGUNDO QUADRINHO> FILHO 

TERCEIRO QUADRINHO> CALVIN 

 

QUESTÃO 16 

Letra B 

a) Não é possível a substituição de “quais sejam”, de valor explicativo, por “senão”, que indica ideia contrária 

ou noção de exceção. 

b) O termo “aquela”, no contexto, retoma o antecedente “Judicial”; enquanto “esta”, o antecedente 

“Extrajudicial”. 

c) A expressão “como dito” está separada por vírgula por se tratar de oração intercalada. 

d) A locução “desde que”, de valor condicional, não pode ser substituída por “ainda que”, de valor concessivo. 

 

QUESTÃO 17 

Letra D 

a) FORMALIDADE E UNIFORMIDADE 

b) IMPESSOALIDADE 

c) PADRÃO CULTO DA LINGUAGEM 

d) CONCISÃO 

 

QUESTÃO 18 

Letra C 

VOSSA SENHORIA será o pronome de tratamento para essa personalidade administrativa 

 

QUESTÃO 19 

Letra D 

SIGNATÁRIO é colocado ao final do documento antes da assinatura, centralizado. 

 

QUESTÃO 20 

Letra D 

TODAS AS CARACTERÍSTICAS SÃO INERENTES AO PADRÃO OFÍCIO. 
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DIREITOS HUMANOS 
 

 

QUESTÃO 21 

Letra D 

a) São direitos humanos de PRIMEIRA dimensão, e não de segunda. 

b) A distinção está no plano de positivação. Enquanto os direitos humanos estão positivados em tratados 

internacionais, os direitos fundamentais estão positivados no ordenamento jurídico interno de cada 

Estado.NENHUM DELES É ABSOLUTO. 

c) Como explicado na alternativa B, a afirmativa descreve os DIREITOS FUNDAMENTAIS, e não os 

direitos humanos. 

d) Gabarito da questão, A DUDH não é um tratado, no sentido formal, malgrado seja referência para a garantia 

dos direitos humanos no mundo. 

 

Dessa forma, a DUDH está configurada no conceito de soft law, na medida em que, embora não tenha força 

vinculante, orienta as relações sociais no âmbito da proteção da dignidade da pessoa humana (consenso 

internacional dos Direitos Humanos). 

ENTRETANTO, André de Carvalho Ramos considera a DUDH como espelho do costume internacional de 

Proteção dos Direitos Humanos (posição divergente).Para o professor André, este posicionamento não é mais 

adequado porque décadas após a Resolução que criou a DUDH, os Tribunais Internacionais consideram que 

essa Resolução pode ser tida como espelho do costume internacional de Proteção dos Direitos Humanos. 

O problema é que os Tribunais Internacionais só mencionam alguns direitos. Então, apenas parte da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos é vinculante (é vinculante porque é espelho do costume internacional – norma 

costumeira). Nesta toada, o direito de liberdade é, dentre outros direitos, uma parte vinculante da DUDH 

 

QUESTÃO 22 

Letra D 

I. A adoção do conceito de gerações de Direitos Humanos é consensual na doutrina brasileira. (ERRADO) 

Parte da doutrina critica o termo "gerações" por entender que ele poderia levar a uma falsa impressão de 

encerramento de uma fase e surgimento de outra de maneira totalmente independente. Dessa forma, poderíamos 

ter uma ideia equivocada e que violaria a característica de indivisibilidade dos direitos humanos. 

 

II. Os Direitos Humanos de segunda geração ou dimensão estão relacionados à ideia de solidariedade ou 

fraternidade, da mesma forma como os direitos de primeira geração ou dimensão estão amparados na ideia de 

liberdade. (ERRADO) 

Direitos de 2ª geração/dimensão: Direitos informados pelo valor da igualdade; direitos sociais, econômicos e 

culturais. Cabe lembrar que a Revolução Industrial e as Guerras Mundiais acabam acentuando a pobreza e a 

exclusão social, o que leva à necessidade de uma nova conformação do Estado: Estado Liberal; Estado Social. 

Estado deve adotar prestações positivas com o intuito de alcançar uma igualdade. A idéia de fraternidade remete 

à 3ª geração/dimensão. 

 

III. Os Direitos Humanos de primeira geração ou dimensão, por se tratarem de direitos de defesa, não acarretam 

qualquer atuação prestacional do Estado em relação à efetivação dos mesmos. (ERRADO) 

Segundo André de Carvalho Ramos é possível exigir ações do Estado nos direitos de primeira dimensão, como, 

por exemplo, para a garantia da segurança pública e administração da justiça. 

 

IV. Os Direitos Humanos de segunda geração ou dimensão, dada a sua natureza prestacional, exigem uma 

atuação positiva do Estado para a sua efetivação. (CORRETO) 

Direitos 2ª geração/dimensão: Direitos informados pelo valor da igualdade. São os direitos sociais, econômicos 

e culturais. Cabe lembrar que a Revolução Industrial e as Guerras Mundiais acabam acentuando a pobreza e a 

exclusão social, o que leva à necessidade de uma nova conformação do Estado: Estado Liberal; Estado Social. 

Estado deve adotar prestações positivas com o intuito de alcançar uma igualdade. 
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QUESTÃO 23 

Letra C 

Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que 

a) o trabalhador deve filiar-se à associação representativa de sua categoria profissional. ERRADA 

CONTRADIÇÃO - DUDH art. 20 II: 

II) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

 

b) a vontade do povo será expressa em eleições periódicas e legítimas, por voto censitário, secreto ou aberto, 

ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. ERRADA  

ERRO CONTRADIÇÃO “censitário” contra sufrágio 

ERRO EXTRAPOLAÇÃO voto aberto 

DUDH – Artigo 21 III: 

III) A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas 

e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

 

c) todo ser humano tem direito à instrução, mas o acesso à instrução superior terá por critério o mérito. 

CERTA 
DUDH – Artigo 26 I: 

I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, 

bem como a instrução superior, está baseada no mérito 

 

d) qualquer ser humano tem o direito de deixar seu país, desde que quite com suas obrigações legais e políticas 

perante o Estado. ERRADA 

EXTRAPOLAÇÃO - DUDH – Artigo 13 II: 

II) Todo o homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 

 

e) o livre e pleno consentimento dos nubentes menores de 18 (dezoito) anos para o casamento pode ser 

substituído pela autorização de seus pais  ERRADA 

CONTRADIÇÃO - DUDH – Artigo 16 II: 

II) O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 

 

QUESTÃO 24 

Letra D 
EC 45 de 8/12/2004 artigo 5°. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

— TIDH (3/5 e 2 turnos) (CF, artigo 5.º, parágrafo 3.º) = status de Emenda Constitucional 

— TIDH (maioria simples) (CF, artigo 47) = status Supralegal 

— Demais tratados internacionais = status de Lei Ordinária 

Nos termos do artigo 382, do Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Os 

tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o 

Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. 
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QUESTÃO 25 

Letra D 

a) a educação primária, incluindo creches e pré-escolas, deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos.  

Errada.  

Art. 13. 

2. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse 

direito: 

a) A educação primaria deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos; 

 

b) a educação secundária deve ser voltada primordialmente à preparação profissional e técnica que habilite o 

estudante ao ingresso qualificado no mercado de trabalho.  

Errada. 

Art. 13. 

2. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse 

direito: 

b) A educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e profissional, 

deverá ser generalizada e torna-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela 

implementação progressiva do ensino gratuito; 

 

c) dever-se-á promover campanhas que sensibilizem a população sobre a importância da escolarização formal 

e punam os pais que deixem de encaminhar os filhos para o ensino obrigatório.   

Errada. 

Art. 13. parágrafo 2: 

d) Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas que não 

receberam educação primaria ou não concluíram o ciclo completo de educação primária; 

 

d) a educação de nível superior deverá tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por 

todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito.  

Correta. 

Art. 13. 

2. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse 

direito: 

c) A educação de nível superior deverá igualmente torna-se acessível a todos, com base na capacidade de cada 

um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito 

 

QUESTÃO 26 

Letra A 

a) a vedação da prisão para quem não puder cumprir uma obrigação contratual.  

Art 11 - Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. 

 

b) jovens e adultos presos podem ser agrupados, ao passo que os idosos ficarão separados, devendo ser julgados 

o mais breve possível. 

Art 10, 2, b As pessoas processadas, jovens, deverão ser separadas das adultas e julgadas o mais rápido possível. 

 

c) a proibição da pena de morte. Art 6, II Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá 

ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves 

 

d) pessoas processadas serão sempre separadas das pessoas condenadas, recebendo tratamento distinto, 

condizente com sua condição de pessoa não condenada. 

Art 10, 2. a) As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias excepcionais, das pessoas 

condenadas e receber tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoa não-condenada. 
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CRIMINOLOGIA 
 

 

QUESTÃO 27 

Letra D 

Falcone foi um juiz italiano, por isso a letra A está incorreta. Cifra negra se refere aos crimes ocorridos e que 

não chegam ao conhecimento da autoridade ( letra b incorreta). A Escola Clássica não nasceu na Suiça e sim no 

século XVIII (letra c errada). Enrico Ferri é da Escola Positiva ( letra d errada). 

 

QUESTÃO 28 

Letra D 

Trata do conceito de criminologia como ciência empírica e causal-explicativa que tem por objeto o estudo do 

crime, do delinquente, da vítima e do controle social. 

 

QUESTÃO 29 

Letra D 

Letra A errada, pois traz o conceito de escola clássica (racional e livre). A letra b traz o conceito de escola 

positiva. A letra c está errada, pois a teoria do labeling approach não é arbitrária e sim seletiva. 

 

QUESTÃO 30 

Letra D 

Letra A errada porque traz o conceito da teoria da anomia de Durkheim. Letra B errada, porque a teoria do 

conflito se baseia exatamente na luta entre o poder de definição e controle social para definir o que é ou não 

crime na disputa de poder. A letra C confunde dois sinônimos, pois teorias consensuais e de integração são 

sinônimas, além de trazer o conceito ligado à teoria do conflito. 

 

QUESTÃO 31 

Letra B 

Letra A errada porque a principal causa de criminalidade é o conflito de classes e não a pobreza.  Letra B está 

correta porque a vitimização pode ou não ter como causa a pobreza. Normalmente se tem outros fatores. Letra 

C está errada, porque há seletividade em todo o direito penal. 
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NOÇÕES DE DIREITO 
 

 

QUESTÃO 32 

Letra A 

Assim, incorreta a alternativa “a” porque a responsabilidade do Estado pode ser aplicável em relação a leis 

de efeitos concretos. Ressalte-se que leis de efeito concreto são aquelas que materialmente não se destinam 

gerais, abstratos e impessoais, mas sim a disciplinar relação jurídica de indivíduos determinados. Isto é, 

formalmente é lei, mas materialmente é ato administrativo que cumpriu todo o rito do processo legislativo. 

Correta a alternativa “b” porque a inércia de produção legislativa ou regulamentar, sobretudo após 

manifestação do Poder Judiciário por meio dos remédios constitucionais relativos ao Mandado de Injunção 

ou Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, quando o caso, pode ensejar a condenação e a 

reparação constitucional devida pelas perdas e danos (STF: MI 283). 

Correta a alternativa “c” porque admissível a reparação pelo Estado em função de produção legislativa 

declarada inconstitucional, desde que fique efetivamente caracterizado o dano ao administrado (STF: RE 

153.464). 

Correta a alternativa “d” porque é aceita a responsabilização Estatal decorrente de atos normativos do Poder 

Executivo e de Agências Reguladora (e outros entes administrativos com função normativa) em caso de 

vícios de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Ressalte-se haver o necessário pronunciamento do Poder 

Judiciário declarando a ilegalidade ou a inconstitucionalidade. 

 

QUESTÃO 33 

Letra D 

De acordo com o Art. 302, CTB, temos: Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 

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

metade, se o agente: (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

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

- no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros, 

portanto, nesse caso, trata de veículo de passageiros e não de carga. 
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QUESTÃO 34 

Letra C 

a) A filiação partidária é condição de elegibilidade, cabendo aos partidos políticos, após adquirirem personalidade 

jurídica de direito público interno no cartório de registro civil do respectivo ente federativo ao qual é vinculado, 

promover o registro de seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral, ato conhecido como “notícia de criação de 

partido político”.  

Art. 17, § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos 

no Tribunal Superior Eleitoral. 

 

b) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o regime de suas coligações nas eleições proporcionais, 

uma vez que há o vínculo de obrigatoriedade entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou 

municipal.  

Art. 17, § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de 

vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos 

estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. 

 

c) certo- Art. 17, § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, 

na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: 

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos 

em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada 

uma delas; ou 

II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 

Federação. 

d) Ao eleito por partido que não preencher os requisitos constitucionais que asseguram o direito ao fundo partidário é 

vetado filiar-se a outro partido que os tenha atingido 

Art. 17, § 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato 

e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação 

considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de 

televisão. 

 

QUESTÃO 35 

Letra D 

a) O ordenamento jurídico pátrio leva em consideração a idade que o indivíduo tinha à data da prática do ato 

infracional. No caso, Percy Jackson ainda era adolescente e portanto não cometeu crime. (art. 104, pu)  

OBS: Lembrar que nos crimes permanentes leva-se em consideração a idade do adolescente à data da cessação 

da conduta. (a exemplo dos sequestros)  

b) Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato 

infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das 

investigações e demais documentos. (Art. 177)  

c) São duas situações: 1. flagrante delito (art. 172): adolescente encaminhado à autoridade policial. 

2. apreendido por ordem judicial (171): adolescente encaminhado à autoridade judicial.  

d) CORRETA: Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 

Se criança: aplicam-se apenas as medidas de proteção; 

Se adolescente: aplicam-se as medidas socieducativas, que podem ser cumuladas com as medidas de proteção. 

 

QUESTÃO 36 

Letra D 

Art 6°- §3°- A sansão penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e 

consistirá em :  

a) Multa de cem a cinco mil cruzeiros 

b) Detenção por dez dias a seis meses 

c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até três 

anos. 
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QUESTÃO 37 

Letra D 

a) certa Art.36  

b) certa Art. 36, §5ª 

c) certa Art. 84, §4º 

d) errada. Art. 86 

 

QUESTÃO 38 

Letra D 

a) Correta – A alternativa “a” está de acordo com o art. 5º, parágrafo único, inciso I do Código Civil que trata 

de duas hipóteses de emancipação: voluntária – decorrente do poder familiar, feita por ambos os pais ou por 

um deles na falta do outro, por instrumento público sem necessidade de homologação judicial e a judicial – 

requerida pelo menor de 16 anos, com a oitiva do tutor e concedida judicialmente. 

b) Correta – Refere-se ao direito de personalidade da integridade física, previsto no art. 13 do CC. 

c) Correta – A personalidade jurídica e, portanto, a existência legal da Pessoa Jurídica, começa com o registro 

do ato constitutivo (contrato social ou estatuto) no órgão competente (Junta Comercial ou CRPJ), nos termos 

do art. 45 CC.  

d) Incorreta – O erro é um defeito do negócio jurídico e para viciá-lo deve ser realmente substancial, contudo, 

nos termos do art. 139, III CC não pode implicar recusa à aplicação da lei.  

 

Questão 39 

Letra D 

(Nos termos do artigo 6º do Código Penal, adotou-se, quanto ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade (mista 

ou híbrida): “Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, 

bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”.) 

a) Há dolo eventual quando o agente prevê resultado e, embora não o deseje diretamente, prossegue com a 

conduta, aceitando-o, assumindo o risco de produzí-lo. Lado outro, há culpa consciente, quando o agente 

prevê o resultado e o afasta, supondo poder evitá-lo. 

b) Para a definição do tempo do crime, o Código Penal brasileiro, em seu artigo 4º, adotou a teoria da atividade, 

dispondo que “considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 

momento do resultado”. 

c) Só se pune a conduta culposa quando houver expressa previsão em lei. Trata-se da tipicidade (subsunção 

ao tipo penal), elemento estrutural do crime culposo, exigido pelo artigo 18, § único do Código Penal: “Salvo 

os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica 

dolosamente”. 

 

QUESTÃO 40 

Letra D 

As escusas absolutórias previstas no art. 181 do CP não se aplicam aos crimes cometidos mediante violência ou 

grave ameaça ou, em geral, quando a vítima é constrangida para o agente obter a indevida vantagem patrimonial 

(art. 183, I, do CP). Especificamente quanto ao delito do art. 159 do CP, a violência, grave ameaça ou qualquer 

outro recurso que reduza a capacidade de resistência da vítima está implícito no verbo “sequestrar”. De todo 

modo, as escusas absolutórias não se aplicam quando a vítima tem 60 anos ou mais (art. 183, III, do CP). Não 

se esqueça que o crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, CP) é crime permanente, cuja consumação se 

prolongará no tempo enquanto a vítima tiver restringida a sua liberdade de locomoção. Por isso, a Polícia poderia 

entrar na residência diante das fundadas suspeitas de flagrante delito. O crime de extorsão mediante sequestro 

(art. 159, CP) é crime formal que se consuma com a prática da conduta sequestrar. A obtenção da indevida 

vantagem configura mero exaurimento do delito. 
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QUESTÃO 41 

Letra C 

Explicação Gabarito: Letra C 
Código de processo penal  

Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 

X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o 

nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. (Incluído pela 

Lei nº 13.257, de 2016) 

 

Explicação Alínea A 
Código de processo penal  

Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 

I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada 

dos peritos criminais; (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) (Vide Lei nº 5.970, de 1973) 
 

Explicação Alínea B 
Código de processo penal  

Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; (Redação dada 

pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) 
 

Explicação Alínea D 
Código de processo penal  

Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 

V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste 

Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura; 

 

INFORMÁTICA 
 

 

QUESTÃO 42 

Letra B 

O rootkit é um programa que permite esconder a ação de outro programa geralmente com uma finalidade mal-

intencionada. O termo rootkit deriva da união dos vocábulos “root” e “kit”, no primeiro caso, essa denominação 

é usada para os usuários que têm o controle total da máquina; já no segundo caso, faz referência a um conjunto 

de ferramentas.  

Com uma grande capacidade de camuflagem, os rootkits também são chamados de camaleões de arquivos, pois 

se escondem de softwares de segurança e ocultam suas chaves de registro. Dessa forma, os processos ficam 

"escondidos" no Gerenciador de Tarefas. 
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QUESTÃO 43 

Letra D 

 

QUESTÃO 44 

Letra A 

Teclas de atalho Google Chrome 

Alt + F: abre a pasta de ferramentas; 

Ctrl + Enter: adiciona “www.” e “.com” ao endereço digitado; 

Ctrl + T: abre uma nova aba; 

Ctrl + Shift + T:  reabre a última aba fechada; 

Ctrl + N: abre uma nova janela; 

Ctrl + Tab: alterna para a aba seguinte; 

Ctrl + Shift + Tab:  alterna para a aba anterior; 

Ctrl + F4:  fecha a aba ativa; 

Alt + F4: fecha a janela ativa; 

Ctrl + N: abre uma nova janela; 

Ctrl + Shift + N:  abre uma nova janela anônima; 

Ctrl + Shift + B:  ativa ou desativa a barra de favoritos; 

Ctrl + D:  adiciona a página atual aos favoritos; 

Ctrl + Shift + D: adiciona todas as abas abertas em uma pasta de favoritos; 

Ctrl + K: insere um campo de busca ao final do endereço ativo; 

Ctrl + J: abre a aba de downloads; 

Ctrl + H: abre a aba de histórico; 

Ctrl + P: imprime a página atual; 

Shift + Esc:  abre o gerenciador de tarefas do navegador; 
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Ctrl + Shift + J:  ativa ou desativa o gerenciador para desenvolvedores; 

Ctrl + L:  seleciona o endereço da aba ativa; 

Ctrl + Backspace:  deleta a parte do endereço que estiver à esquerda da seleção; 

Ctrl + F: busca algum termo na página; 

Ctrl + G:  busca o termo seguinte na mesma pesquisa; 

Ctrl + Shift + G: busca o termo anterior; 

Ctrl + R:  atualiza a página (o mesmo que o F5); 

Ctrl + clique: abre link em uma nova aba; 

Shift + Clique: abre link em uma nova janela; 

Ctrl + “+”: aumenta o texto da página; 

Ctrl + “-”: diminui o texto da página; 

Ctrl + 0 (zero): retorna o texto para o tamanho padrão; 

Ctrl+ O (letra O):  abre um arquivo do computador no Google Chrome; 

F11: ativa ou desativa o modo Tela Cheia. 

 

QUESTÃO 45 

Letra C 

 
 

QUESTÃO 46 

Letra A 

I. O Bloco de Notas é um software que nessa versão do Windows não vem instalada. 

Errada. O bloco de notas é parte integrante do pacote de acessórios do SO Windows. Gera como padrão arquivos 

no formato txt (sem formatação). 

II. O gerenciador de arquivos Windows Explorer pode ser acessado pela tecla de atalho “Windows + E”. 

Certa.  

III. Excluir um arquivo segurando a tecla “Shift” evita que ele seja apagado definitivamente, armazenando-o na 

Lixeira e possibilitando sua restauração. 

Errada. Com o atalho Shift + Del o arquivo é deletado de maneira definitiva, não sendo encaminhado para a 

lixeira, desta forma não consegue ser recuperado. 

IV. Para executar o Windows 7 em seu computador você precisa de ter no mínimo 128 MB de memória RAM 

e espaço livre em disco de 1 GB. 

Errada. Requisitos mínimos para instalação do Windows 7: 

1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits) 

16 GB (32 bits) ou 20 GB (64 bits) de espaço em disco disponível. 
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QUESTÃO 47 

Letra C 

A função CONT.VALORES conta o número de células que não estão vazias em um intervalo, ou seja, conta a 

quantidade de células preenchidas. A função considera qualquer elemento digitado na célula, como sendo um 

valor, poder ser número, palavras, datas, etc. 

Na questão considerada temos: =CONT.VALORES(A10:C14;1) 

No intervalo A10:C14 temos 12 células preenchidas e depois mais o valor 1. 

Totalizando 13 elementos. 

Cuidado para não contar apenas os valores iguais a 1. Neste caso 1 é mais um valor. 

Podemos acrescentar mais um detalhe: =CONT.VALORES(A10:C14;1;35) 

No intervalo A10:C14 temos 12 células preenchidas e depois mais o valor 1 e mais o valor 35. Neste caso 

resposta 14.  

E mais ainda =CONT.VALORES(A10:C14;1;35;”casa”) 

No intervalo A10:C14 temos 12 células preenchidas e depois mais o valor 1, mais o valor 35 e mais o valor 

casa. Resposta 15. 

 

QUESTÃO 48 

Letra. B 

A Função Arrumar remove os espaços indesejados de uma sequência de caracteres de texto exceto os espaços 

únicos entre palavras. 

Sintaxe: =ARRUMAR(texto) 

texto: é o texto que contém os espaços para serem removidos. 

 

Veja no exemplo abaixo: 

No termo “Isto é um teste de digitação” existem vários espaços em branco entre as palavras. 

 

 
 

A função arrumar irá eliminar o excesso de espaços em branco entre as palavra, deixando apenas um espaço 

entre cada palavra, o que é o normal. 

Ficando na forma descrita na figura abaixo, 

 

 
 

QUESTÃO 49 

Letra B 

Firewall (em português: parede de fogo) é uma solução de segurança baseada em hardware ou 

software (mais comum) que, a partir de um conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede 

para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Com o 

objetivo de aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede.  

O firewall pode ser do tipo filtros de pacotes, proxy de aplicações, etc. Os firewalls são geralmente 

associados a redes TCP/IP. .. 



 

GABARITO COMENTADO 
 

PCMG – Escrivão 

 

www.prolabore.com.br 19 

Contudo não é atribuição do Firewall a eliminação de malwares, que devem ser combatidos por 

programas específicos. Podemos citar como exemplos de malwares: 

Vírus, worm, trojans, sniffers e etc 

Atualmente os programas específicos para prevenção e combate a esses agentes maliciosos são os 

Antimalwares.  

 

QUESTÃO 50 

Letra C 

I. .dbf, .csv, .html,  são exemplos de extensões de arquivos no  LibreOffice Calc. 

Certa 

 

 
                                    Menu Arquivo / Salvar como 

 

 

II. No LibreOffice Calc, a opção de teclas de atalho que tem a função de executar o comando “Rastrear 

dependentes” é Shift + F9. 
Errada 

 

Rastrear dependentes é Shift + F5.  

Shift + F9 é Rastrear precedentes. 

 
Menu Ferramentas / Detetive 

 

 

III. Na planilha eletrônica  do LibreOffice Calc, para calcular a média dos valores contidos no intervalo 

de células A1 a A4 é utilizada a função MÉDIA com a seguinte sintaxe: =MÉDIA(A1 & A4). 
Errada 

 

A sintaxe correta é: =MÉDIA(A1:A4). 
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IV. A ferramenta de preenchimento do LibreOffice Calc possibilita a adição de uma sequência de 

preenchimento em uma planilha eletrônica, selecionando as células a serem preenchidas e clicando no 

menu Planilha → Preencher células → Séries. 
Certa 

 

 
Menu Planilha / Preencher células / Séries 
 

QUESTÃO 51 

Letra B 

I. É possível definir o idioma para a verificação ortográfica individualmente do texto selecionado, do parágrafo 

ou de todo o texto. 

Certa 

 

II. Uma das opções do menu Ferramentas, permite ao usuário exibir rapidamente o número de palavras e 

caracteres presentes no texto, tanto do texto selecionado para o parágrafo ou de todo o texto. 

Certa 
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QUESTÃO 52 

Letra D 

I. Os comandos Localizar e Substituir podem ser acessados, respectivamente, pelas teclas de atalho Ctrl+L e 

Ctrl+U. 

Certa 

Teclas de atalho Word 2013 

CTRL + O Abrir um novo documento em branco 

CTRL + A Abrir um arquivo já existente 

CTRL + V Colar o texto selecionado ou movido 

CTRL + X Recortar o texto selecionado 

CTRL + T Selecionar o documento inteiro 

CTRL + ENTER Iniciar uma nova página em um mesmo documento 

CTRL + N Formata o texto selecionado negrito 

CTRL + I Formata o texto selecionado para itálico 

CTRL + S Formata o texto selecionado para sublinhado 

CTRL + J Formata o parágrafo para justificado 

CTRL + C Copiar o texto selecionado 

CTRL + P Imprimir documento 

CTRL + E Formata o parágrafo para centralizado 

CTRL + Q Formata o parágrafo para alinhamento à esquerda 

CTRL + B ou F12 Salvar como.. 

CTRL + Z Desfazer a última ação 

CTRL + R Refazer a última ação 

CTRL + F10 Maximizar ou restaurar a janela 

CTRL + D Alterar formatação de caracteres (Fonte) 

ALT + F4 Sair do Word 

CTRL + SHIFT 

+> 
Aumentar o tamanho da fonte do texto selecionado 

CTRL + SHIFT + 

< 
Diminuir o tamanho da fonte do texto selecionado 

CTRL + SHIFT + 

W 
Aplicar sublinhado somente em palavras 

CTRL + ALT + L Aplicar o estilo lista 

CTRL+ U Substitui texto, uma formatação específica 

CTRL + L Localiza texto 

CTRL + DELETE Exclui uma palavra à direita. 

CTRL + END Vai para o fim de um documento 

CTRL + HOME Vai para o início de um documento 
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II. Para inserir um cabeçalho em um texto deve-se executar os seguintes passos: guia LAYOUT DA PÁGINA, 

grupo Cabeçalho e Rodapé e botão Cabeçalho. 

Errada 

 
III. Para adicionar uma página em branco no documento deve-se executar os seguintes passos: guia EXIBIÇÃO, 

grupo Páginas e botão Página em Branco. 

Errada 

 
 

QUESTÃO 53 

Letra B  

a) Certa 

 

b) Errada. O Microsoft Outlook 2013 não tem como propriedade excluir mensagens com vírus. A 

responsabilidade desta função é do programa de proteção e combate aos malwares, ou seja, do Antimalwares. 

c) Certa 

 

d) Certa 

Basta clicar com o botão direito do mouse na email da pessoa, clicar em Regras e depois criar Regras e marcar 

na caixa de diálogo 
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QUESTÃO 54 

Letra C 

 

Menu Exibir /  Modos de exibição 

 

      Modos de exibição do menu Exibir 

 

 

QUESTÃO 55 

Letra A 

a) CERTA 

b) Não tem o efeito “Título”, tem o efeito Maiúsculas. 

c) Não tem o efeito “Título”, tem o efeito Minúsculas. 

d) Não tem o efeito “Título”, tem o efeito Versaletes ou Maiúsculas 

 

Obs. O efeito título coloca a primeira letra de cada palavra em maiúscula. 

 

 
Menu Formatar / Caractere 
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Texto formatado com Itálico 

 

 
Texto formatado com Itálico, Título, Sobrelinha, Tachado, Sublinhado 

 

MEDICINA LEGAL 
 

 

QUESTÃO 56 

Letra B 

O delta é a aproximação das linhas diretrizes e é usado para estabelecer o fundamental tipo da impressão. 

 

QUESTÃO 57 

Letra B 

A indicação do assistente técnico é feita pelas partes e não pelo juiz, que somente admite ou não a indicação. 

 

QUESTÃO 58 

Letra D 

A ferida que apresenta essas características é a ferida perfurocortante. 

 

QUESTÃO 59 

Letra C 

O aborto que é realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é denominado terapêutico. O aborto 

eugênico é aquele realizado em virtude de má formação fetal. 

 

QUESTÃO 60 

Letra D 

A embriaguez não é citada por França como um limite ou modificador da imputabilidade penal e da capacidade 

civil. 


