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GABARITO COMENTADO – SIMULADO 24/11/2018 
 

PORTUGUÊS 
 

 

QUESTÃO 01 

Letra B 

DE ACORDO COM O TEXTO: 

"Nas pinturas rupestres, por exemplo, as imagens ilustravam basicamente homens em lutas com animais. Eram 

quase dicas de sobrevivência. Naquela época, não existiam pretensões estéticas, mas hoje somos capazes de 

ver equilíbrio nos traços duros de uma realidade crua. Também aprendemos a apreciar as figuras humanas 

angulosas da Grécia antiga, reflexos de uma sociedade otimista, voltada para uma revolução filosófica e, aí 

sim, em busca de ideais de beleza." 

Ou seja a arte, em razão de seus limites amplos, incorpora (e não é moldada/fixada) diferentes estéticas presentes 

em diferentes sociedades, de diferentes épocas.  
 

QUESTÃO 02 

Letra D 

Cada item é comprovado pelos trechos: 

I. A vida e a arte, algumas vezes, possuem limites sutis que as separam. 

("Mas foi além e garantiu ao artista um lugar de destaque entre aqueles que exploram os limites entre a arte 

e a vida, e questionam a repulsa ou a atração que situações extremas causam nas pessoas.) 

II. A arte pode ser utilizada como crítica. 

("Shoot era uma crítica aos tiroteios a que os norte-americanos assistiam diariamente na TV durante a 

Guerra do Vietnã") 

III. A cultura de uma sociedade, de modo geral, influencia a arte. 

(Nas pinturas rupestres, por exemplo, as imagens ilustravam basicamente homens em lutas com animais. 

Eram quase dicas de sobrevivência. [...]. Também aprendemos a apreciar as figuras humanas angulosas da 

Grécia antiga, reflexos de uma sociedade otimista, ...). 

 

QUESTÃO 03 

Letra B 

Item II. Incorreto 

A arte se desloca tranquila e fluidamente na expressão do que é ou não belo em sua concepção por meio do 

corpo humano. 

" Entre a violência de um e a harmonia de outro, a história da arte foi construindo o que seria a percepção da 

beleza através do corpo humano. Trata-se de um conceito largo mesmo, que trafega entre a barbárie e a 

civilização com uma facilidade enganosa: variações entre esses dois extremos estão no centro da discussão, 

atualíssima, de como o corpo pode expressar – ou não – o belo na arte". 

 

QUESTÃO 04 

Letra D 

a) “[...] mas hoje somos capazes de ver equilíbrio nos traços duros de uma realidade crua.” 

[INTERPRETAÇÃO: entendimento, compreensão das pinturas rupestres.] 

b) “[...] a história da arte foi construindo o que seria a percepção da beleza através do corpo humano.” 

[PERSPECTIVA: forma ou aparência sob a qual algo (no caso, a beleza) se apresenta.] 

c) “O corpo sempre esteve presente na arte, durante muito tempo por meio de representações que dizem bastante 

sobre a cultura de cada época [...]” [ATEMPORALIDADE: o que não é afetado pelo tempo? o fato de que 

o corpo sempre esteve presente na arte] 

d) “Mas, como viria a acontecer outras vezes na arte, testemunharam tudo em silêncio.” SENTIDO DE ALGO 

PREVISÍVEL E NÃO DE ROTINA 
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QUESTÃO 05 

Letra C 

Item I Está Incorreto 

" ... também tenho certeza que você está vivo." Palavras do médico.  

II. Descartes dizia que era possível que nosso corpo e nosso cérebro fossem ilusões, mas que NÃO ERA 

POSSÍVEL DUVIDAR de que temos uma mente e de que existimos, pois se estamos pensando, existimos” 

. 

III. “eu” como entidade que se move no tempo e no espaço. “Estamos conscientes de nosso passado e podemos 

projetar nosso futuro. Então, temos o ‘eu’ corporal, o ‘eu’ subjetivo e o ‘eu’ temporal” . 

 

QUESTÃO 06 

Letra D 

d) “A atividade cerebral de Graham se assemelha a de alguém anestesiado ou dormindo. ” 

[INATIVIDADE] Essa afirmativa " Inatividade", não consta no texto o que pode ser comprovado no trecho: 

“Para nossa surpresa, o teste de ressonância mostrou que Graham estava dando uma descrição apropriada do 

estado de seu cérebro, pois a atividade era marcadamente baixa em várias áreas associadas com a experiência 

do ‘eu’”, conta Zeman. 

 

QUESTÃO 07 

Letra A 

PARADOXO: sentidos opostos 

 

QUESTÃO 08 

Letra B 

O" Amazonas de minha ignorância" seria uma hipérbole ( grandiosidade do Amazonas), e vai matando tem 

ideia de "como se matasse “ “espécie” de comparação, portanto, metáfora. 

 

QUESTÃO 09 

Letra D 

A maioria das pessoas acredita /que a solução dos problemas vem de fora, (...)” 

2 orações 

 

QUESTÃO 10 

Letra B 

CONJUNÇÕES ADVERSATIVAS: possuem ideia de oposição, contraste. Ex.: mas, porém, todavia, 

entretanto, no entanto, não obstante, contudo,  

b) Incorreta. “Mas” é uma conjunção adversativa, ao passo que “portanto” é uma conjunção conclusiva  

 

QUESTÃO 11 

Letra C 

I. Conjunção Conformativa: Conforme, Segundo, Consoante, Como 

II. "DA UNIÃO EUROPEIA" é Adjunto Adnominal. 

III. Países da União Europeia é o sujeito do verbo "TER", logo vai para o plural para concordar com o seu núcleo 

países. 

 

QUESTÃO 12 

Letra A 

Aposto: é o termo acessório cuja função é a de esclarecer, explicar, identificar, especificar, resumir um outro 

termo.  
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QUESTÃO 13 

Letra A 

APOSTO: termo acessório da oração que fornece informações sobre outro termo da oração, explicando, 

esclarecendo, desenvolvendo, detalhando, enumerando, especificando, resumindo ou comparando esse outro 

termo. 

 

QUESTÃO 14 

Letra B 

Na educação profissional é complemento nominal, pois completa um substantivo abstrato” INTERESSE”. 

 

QUESTÃO 15 

Letra C 

VERBO “PREFERIR” É VTDI (PREPOSIÇÃO A) 

REJEITA EXPRESSÕES DE INTENSIDADE. 

 

QUESTÃO 16 

Letra D 

a) trata-se de um objeto direto; 

b) trata-se de um objeto direto; 

c) trata-se de um objeto direto; 

 

QUESTÃO 17 

Letra B 

A administração pública não emite documentos pessoais, por isso o caráter impessoal das correspondências 

oficiais. 

 

QUESTÃO 18 

Letra C 

Somente aos Chefes de Poder é utilizado o vocativo Excelentíssimo Senhor. 

 

QUESTÃO 19 

Letra C 

Auto explicativo 

 

QUESTÃO 20 

Letra D 

O documento apresentado é uma Ata. 

 

 

DIREITOS HUMANOS 
 

 

QUESTÃO 21 

Letra D 

a) O Princípio da ilimitabilidade garante que o Estado e a sociedade não podem limitar a fruição dos direitos 

humanos já conquistados, com o objetivo de disciplinar situações excepcionais que venham a reduzir o alcance 

desses direitos. Errado. Os direitos humanos são limitados. 

Limitabilidade: os direitos humanos não são absolutos, podendo haver limitações quando um direito 

fundamental entra em confronto com outro ou a limitação de ordem constitucional (Estado de defesa e de sitio). 

 

b) O Princípio da divisibilidade propõe que os direitos humanos 
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devem obedecer a uma classificação retórica, que divide e categoriza os vários grupos de direitos inerentes ao 

homem e à sociedade, para que sejam melhor usufruídos pelos seus destinatários. Errado. Os direitos humanos 

são indivisíveis e interdependentes. 

Interdependência: Constitui a relação mútua entre os direitos humanos protegidos pelos diversos diplomas 

internacionais. 

Essa característica relaciona-se com a indivisibilidade dos direitos humanos. 

c) O Princípio da essencialidade reza que os direitos humanos devem ser vistos como aquela categoria de direitos 

inerentes à sociedade em determinada época histórica, podendo ser divididos em essenciais, que devem gozar 

de livre fruição, e os não essenciais, que ainda demandam reivindicações a serem conquistadas ao longo do 

tempo. Errado. 

 

Em relação à alternativa "C": O Princípio da essencialidade reza que os direitos humanos devem ser vistos 

como aquela categoria de direitos inerentes à sociedade em determinada época histórica, podendo ser divididos 

em essenciais, que devem gozar de livre fruição, e os não essenciais, que ainda demandam reivindicações a 

serem conquistadas ao longo do tempo. (Errada) 

 

Características dos Direitos Humanos: 

Essencialidade – os direitos humanos são inerentes ao ser humano, tendo por base os valores supremos do 

homem e sua dignidade (aspecto material), assumindo posição normativa de destaque (aspecto formal). 

 

https://nestorsampaio.jusbrasil.com.br/artigos/112330165/caracteristicas-dos-direitos-humanos-

fundamentais 

 

d) O Princípio da interrelacionariedade dispõe que os direitos humanos e os sistemas de proteção se inter-

relacionam, permitindo às pessoas escolher entre os mecanismos de proteção global ou regional, pois não há 

hierarquia entre eles. (Certo). 

 

“Os sistemas internacionais de proteção aos Direitos Humanos (globais ou regionais) são subsidiários ao 

dever interno de atuação. 

Em caso de conflito entre os sistemas, será definido de acordo com a norma mais benéfica à pessoa humana 

(Princípio pro homine).” 

 

QUESTÃO 22 

Letra C 

a) No Brasil, a garantia das três primeiras gerações de direitos humanos deu-se na seguinte ordem sequencial e 

sucessiva: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. ( Errada ) - 1°- Civis e Políticos 2°- Sociais, 

econômicos e culturais - 3°- Difusos, de toda a coletividade 
 

b) Os direitos civis referem-se à possibilidade de participação do indivíduo no processo eleitoral de sua 

sociedade.( Errada) Direitos políticos 

 

c) A participação do cidadão no governo é característica dos direitos políticos e o seu exercício consiste na 

capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar e de ser votado. ( Certa ) - Direitos 

de 1°- dimensão.  
 

d) Os direitos sociais garantem a liberdade e independem da participação do Estado para sua consecução. ( 

Errada ) Direitos sociais são direitos de 2° dimensão, onde há uma positividade do Estado.  
 

e) Incorporado ao direito ao desenvolvimento e aos bens comuns da humanidade, o direito ao ambiente sadio 

integra a segunda geração de direitos humanos. ( Errada _ - Direitos ao meio ambiente é de toda a 

coletividade, portanto é direito de 3°- dimensão.  
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QUESTÃO 23 

Letra D 

a) Errado, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 

e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte. 

 

b) Errado,não são tratados como sinônimos, indistintamente. 

 

c) Errado,direciona-se a todos os seres humanos sem qualquer distinção. 

 

d) § 3º 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.  

 

e) Errado,um exemplo que cito dentre outros é:Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher(1999). 

 

QUESTÃO 24 

Letra A 

-->Artigo III: Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

(Direitos essenciais primários) 

 

-->Artigo VI: Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. 

(A dignidade do ser humano deve ser respeitada em qualquer território) 

 

-->Artigo XVII: 

1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 

(Direito à propriedade, exercido individualmente ou em sociedade) 

 

QUESTÃO 25 

Letra C 

a) ERRADA. Não existe previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro para adoção de ações afirmativas 

pelo Estado, as quais estão contempladas, entretanto, no Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-

3) como previsão de política pública opcional aos governos. 

 

b) ERRADA. A veiculação da dimensão formal do princípio da igualdade pelo artigo 3º, IV, da Constituição 

Federal de 1988 impede a adoção de ações afirmativas no direito brasileiro. 

 

c) CORRETA. Segundo o conceito presente no ordenamento jurídico brasileiro, são medidas especiais 

provisórias que visam a acelerar a igualdade de fato, as quais devem ser suspensas, assim que os objetivos 

de igualdade de oportunidade e tratamento tenham sido alcançados. 

 

d) ERRADA. O reconhecimento da constitucionalidade das ações afirmativas no direito brasileiro decorre 

exclusivamente de interpretação jurisprudencial oriunda do Supremo Tribunal Federal no exame do 

princípio da igualdade. 

 

e) ERRADA. A única previsão normativa no Brasil a respeito do tema está na Constituição Federal de 1988, 

no que se refere à reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência. 
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QUESTÃO 26 

Letra A 

 

SOBRE TRATADO E CONVENÇÃO INTERNACIONAL: 

1-Se versar sobre Direitos Humanos, há 2 possibilidades dependendo do quórum de aprovação: 

● Status de Emenda à CF: 3/5, 2Casas, 2 Turnos. 

● Status Supralegal: Se não atingir esse quórum aí de cima ↑ 

 

2- Se versar sobre qualquer outra coisa:  

● Status de Lei ordinária. 

 

 

CRIMINOLOGIA 
 

 

QUESTÃO 27 

Letra D 

Letra D está incorreta, p ois a síndrome de Londres é exatamente o contrário e se configura quando a vítima 

ataca e "bate de frente" constantemente com o criminoso. 

 

QUESTÃO 28 

Letra D 

A teoria de Sutherland é a teoria desenvolvida para os crimes do colarinho branco e se chama teoria da 

associação diferencial. Ao se associar a diferentes grupos sociais, nós adquirimos elementos a favor da infração 

da lei ou não. Quando prevalece a associação com grupos que ofendem a lei, as pessoas cometem crimes que 

consideram legitimados pelo grupo. 

 

QUESTÃO 29 

Letra A 

Vitimação secundária é aquela realizada pelos órgãos de justiça ( MP, policia, etc) e tem por sinônimo a 

sobrevitimização. 

 

QUESTÃO 30 

Letra D 

A vitimologia é direcionada para o atendimento à vítima em primeiro lugar e não ao delinquente, logo as demais 

opções estão incorretas. 

 

QUESTÃO 31 

Letra D 

A teoria do labelling aproach ou teoria do etiquetamento vem exatamente em um período de transição entre a 

criminologia etiológica e a crítica. Portanto, traz elementos do interacionismo simbólico, mas foca na 

seletividade que esse interacionismo promove e rompe com as teorias do consenso, ao aduzir que a sociedade 

não é baseada em modelo de integração, já que há grupos que etiquetam outros. 
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NOÇÕES DE DIREITO 
 

 

QUESTÃO 32 

Letra D 

Fundamentos: 

Incorreta a alternativa “a” porque o examinador confunde dois princípios diversos: impessoalidade e 

moralidade. De fato, a efetivação de pagamento de precatório em desobediência à ordem cronológica traduz 

violação ao princípio da impessoalidade. Contudo, o princípio da impessoalidade é aquele que orienta a 

busca pelo tratamento igualitário, não discriminatório e nem com desvio de finalidade. O princípio aludido 

na parte final da alternativa é o da moralidade (aquela que veda a atuação administrativa dissociada da moral, 

dos princípios éticos, da boa-fé e da lealdade). 

Incorreta a alternativa “b” porque, dentre os modais deônticos obrigatório, proibido e permitido, é preciso 

compreender a diferente percepção que pauta o modal permitido para a Administração Pública e para o 

particular. Para a Administração Pública, permitido é somente aquilo que estiver previsto em lei (baseado no 

princípio da legalidade, no Estado de Direito e na indisponibilidade do interesse público). Para o particular, 

permitido é tudo aquilo que não é expressamente proibido em lei (baseado na autonomia da vontade, no livre 

exercício da atividade econômica e na disponibilidade do direito privado). 

Incorreta a alternativa “c” porque os princípios administrativos se aplicam à Administração Pública, direta e 

indireta. Em que pese as Estatais observarem, em regra, o regime jurídico privado, este é muitas vezes 

derrogado pelo regime jurídico público, tal como acontece quanto à aplicação dos princípios administrativos. 

Correta a alternativa “d”. É expressão utilizada por Celso Antônio Bandeira de Mello para o qual: “Princípio 

da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é princípio geral de Direito inerente a 

qualquer sociedade. É a própria condição de sua existência. Assim, não se radica em dispositivo específico 

algum da Constituição (…). Afinal, o princípio em causa é um pressuposto lógico do convívio social. 

 

QUESTÃO 33 

Letra D 

Fundamentos: Artigo 302, CTB temos as causas que aumentam a pena de um terço à metade do crime de 

homicídio culposo na direção de veículo automotor. E o Art. 291 temos: Aos crimes cometidos na direção 

de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código 

de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, no que couber. 

§ 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, 

de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: 

(...) 

“transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora).”  
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QUESTÃO 34 

Letra B 

a) Errado, a CF assegura apenas ao Ministério Público a competência para encaminhar suas propostas 

orçamentárias. 

Art. 127 § 3º - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 

lei de diretrizes orçamentárias. 

 

b) Correto, a autonomia é assegurada apenas às Defensorias Públicas e ao Ministério Público. 

Art. 127 § 2º - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, 

observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 

auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os 

planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento 

Art. 134 § 2º - Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a 

iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e 

subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.  

 

c) Errado, apenas o Ministério público e a Defensoria pública têm competência para apresentação do projeto de 

sua lei orgânica, devido à autononomia que possuem, consoantes aos artigos supracitados.  

 

d) Errado, a vedação para participar de sociedade comercial incide apenas sobre os membros do ministério 

público.  

Art. 128 § 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 

Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, 

observadas, relativamente a seus membros:  

II - as seguintes vedações: c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 

 

QUESTÃO 35 

Letra C 

Aplicação do art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou 

recompensa: Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. 

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. 

 

QUESTÃO 36 

Letra C 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 

em depósito, TRANSPORTAR, TRAZER CONSIGO, guardar, prescrever, ministrar,ENTREGAR A 

CONSUMO ou fornecer drogas, AINDA QUE GRATUITAMENTE, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar: 

Como vimos, o caput do artigo 33 da lei de drogas trás em seu núcleo diversas condutas que, isolada ou 

cumulativamente, caracterizam o crime de tráfico. 

Tráfico Privilegiado -> Art. 33, §4 - Nos delitos definidos no caput (Art. 33) e no § 1o deste artigo, as penas 

PODERÃO ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: 

a) o agente seja primário; 

b) de bons antecedentes;  

c) não se dedique às atividades criminosas, e; 

d) nem integre organização criminosa. 

Sendo assim, caio poderá, atendidos os requisitos supracitados, responder pelo denominado "tráfico 

privilegiado". 

 

QUESTÃO 37 

Letra D 

a) Errada Art. 93 

b) Errada Art. 94 

c) Errada Art. 95 

d) Certa. Art. 102 
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QUESTÃO 38 

Letra B 

a) Incorreta – A alternativa “a” está errada, eis que a emancipação é a antecipação da capacidade de fato, e não 

de direito. Vale dizer, o emancipado se torna apto a exercer pessoalmente os atos da vida civil. (art. 5o, 

parágrafo único, CC). 

b) Correta – De acordo com o art. 1.728 CC, os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais, 

ou sendo estes julgados ausentes ou também em caso de os pais decaírem do poder familiar. O tutor exercerá 

para o menor os atos da vida civil. 

c) Incorreta – Não é a “maioridade” que cessa aos dezoito anos completos, mas sim a “menoridade”! Art. 5º, 

caput CC. 

d) Incorreta – O erro é um vício do consentimento que acarreta a ANULABILIDADE e não a NULIDADE do 

negócio jurídico. De acordo com os arts. 138 e 139 são anuláveis (e não nulos) os negócios jurídicos, quando 

as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência 

normal, em face das circunstâncias do negócio.  

 

QUESTÃO 39 

Letra C 

(III – Em relação à contagem de prazo, dispõe o artigo 10º do Código Penal, que: “O dia do começo INCLUI-

SE no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.”; V – Ao tratar da 

imputabilidade penal, o artigo 26, caput, do Código Penal preconiza que: “É isento de pena o agente que, por 

doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

inteiramente INCAPAZ de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento.) 

 

QUESTÃO 40 

Letra B 

I. O crime de concussão é formal, o que significa dizer que basta a prática da conduta prevista no tipo penal 

incriminador para o crime se consumar. Basta que o funcionário público exija a indevida vantagem 

econômica em razão de sua função para o crime se perfazer. O recebimento da vantagem indevida configura 

mero exaurimento do delito.  

II. Vide art. 319 do CP. III. Vide art. 319-A do CP. IV. O crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP, 

é crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. 
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QUESTÃO 41 

Letra B 
PRECARIEDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE: 

Com a redação dada ao artigo 310 do CPP pela lei 12403/11, podemos afirmar que uma das características da 

prisão em flagrante é a PRECARIEDADE já que o juiz, ao receber o APF, deverá tomar uma das seguintes 

decisões: 

*Relaxar a prisão ilegal 

*Conceder Liberdade Provisória. Nesse aspecto, o parágrafo único do artigo 310 do CPP estabelece que se o 

juiz verificar, ao receber o APF, que o autor agiu amparado por uma excludente de ilicitude, poderá, 

fundamentadamente, conceder a ele Liberdade Provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos 

processuais sob pena de revogação.  

 

*Aplicar uma das Medidas Cautelares Previstas nos Artigos 319 e 320 do CPP 

* Converter o Flagrante em Preventiva. Caso não seja cabível, no caso concreto, a aplicação de medida cautelar 

e desde que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva. A conversão é medida excepcional, 

não automática e somente deve ser tomada em último caso. 

 

Portanto, a prisão em flagrante, necessariamente após análise judicial, vai se transformar em uma destas 

alternativas acima mencionadas, o que configura sua precariedade. Daí, afirma-se que uma das finalidades da 

prisão em flagrante é colocar o suposto autor à disposição do juiz para que uma dessas medidas seja tomada. 

 

Código de Processo Penal 

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 12.403, 

de 2011). 

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, 

e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, 

de 2011). 

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.  (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições 

constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 

poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os 

atos processuais, sob pena de revogação. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).  

 

EXPLICAÇÃO ALÍNEA A 

Código de processo penal  

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 

competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.  (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

§ 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto 

de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a 

Defensoria Pública.  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 

EXPLICAÇÃO ALÍNEA C 

Código de processo penal  

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, 

ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 

EXPLICAÇÃO ALÍNEA D 

Lei 7960 de 1989: PRISÃO TEMPORÁRIA  

Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de 

requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso 

de extrema e comprovada necessidade. 

§ 1° Na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. 

OBSERVAÇÃO: Incabível prisão temporária de ofício. Deverá haver REQUERIMENTO do Ministério 

Público ou REPRESENTAÇÃO da autoridade policial. (nesse caso, antes da decretação, o Ministério Público 

vai ser ouvido conforme preconiza o parágrafo 1º, do artigo 2º da Lei 7960/89). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1


 

GABARITO COMENTADO 
 

PCMG – Escrivão 

 

www.prolabore.com.br 15 

INFORMÁTICA 
 

 

QUESTÃO 42 

Letra C 
a) Ctrl + O “Nova Pasta de Trabalho” 

b) Ctrl + N “Negrito” 

c) Shift + F11 “Inserir Planilha” 

 

 
Guia PÁGINA INICIAL / Grupo Células / Inserir Planilha (Shift + F11) 

 

d) Shift + F9 “Calcular Planilha” Atualiza as fórmulas na Planilha. 
 

QUESTÃO 43 

Letra B 
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QUESTÃO 44 

Letra B 
Vamos considerar que você tem um documento editado no word 2013, que por padrão já tem medidas 

definidas para as margens (esquerda, direita, superior e inferior), você vai mandar encadernar seu trabalho. 

Quando for feito aqueles buraquinhos para colocação do espiral da encadernação, ele irá consumir uma parte da sua 

margem, ou esquerda, ou superior de acordo com a sua opção de escolha. Como mostro na figura “posição da 

Medianiz”. 

Então você pode usar este recurso para determinar o espaço usado pelos buraquinhos, também mostrado na figura  

 

 

Observe na figura 2, que depois que você definiu as medidas a última imagem te mostra o espaço reservado 

para aqueles buraquinhos. Isto é a Medianiz. 

Estas janelas são acessadas através da Guia LAYOUT DA PÁGINA, clicando naquela setinha, identificada na figura 

abaixo. 
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QUESTÃO 45 

Letra A 
 

 
 

Botão direito do mouse no item “Windows 7 (C:)”. 

A operação Recortar não é aplicada no Disco. 

 

QUESTÃO 46 

Letra A 

 

 
Salvando a Página / Escolhendo o tipo “Página da web, completa” 
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QUESTÃO 47 

Letra D 

 

Guia DESIGN / Grupo Personalizar / Formatar Plano de Fundo 
 

QUESTÃO 48 

Letra A 

Estrutura da fórmula: 

=SOMASES(soma_intervalo;intervalo1;critério1;intervalo2;critério2; … ) 

 soma_intervalo: conjunto de valores a serem somados. 

 intervalo: intervalo onde deverá ser aplicada a condição da soma. 

 critério: condição (regra) que deverá ser aplicado no intervalo. 

 

Intervalo_soma é a área de valores que queremos somar. Em nosso caso é a coluna de Total de Salários Gastos, 

que vai de E2 até E8 

 

Intervalo_critérios1 é a primeira a ser filtradas. Vamos começar com Quantidade de Funcionários: B2 até B8. 

Critérios1 é o critério que vamos usar nesta categoria. Em nosso caso será mais de 20 funcionários. 
 

Intervalo_critérios2 é a segunda a ser filtrada. Quantidade de Crianças Atendidas. Agora será C2:C8 

Critérios2 mais de 100 crianças 
 

Caso você tenha outros critérios, basta ir selecionando o intervalo_criterios e criterios. 

 

Conclusão: a) =SOMASES(E2:E8;B2:B8;">20";C2:C8;">100") 

A função somases vai somar todos os valores (Total de Salários Gastos) que atendam neste caso às duas 

condições, ou seja, tenha mais de 20 funcionários e que atendem mais de 100 crianças. 

A função SOMASE soma valores atendendo apenas um critério, já a função SOMASES, soma valores 

atendendo a vários critérios  

Obs. O valor para ser somado tem que atender a todos os critérios. 
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QUESTÃO 49 

Letra C 

 
Menu Inserir 

OBSERVAÇÃO: O Menu “Inserir / Objeto” tem o comando “Fórmula”, diferente do comando Equação 

do item IV. 

 
Menu Inserir / Objeto 

 

QUESTÃO 50 

Letra D 

a) - Vírus de computador é um software malicioso que é desenvolvido por programadores geralmente 

inescrupulosos. Tal como um vírus biológico, o programa infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar 

para outros computadores e dispositivos de informática. Ele não é completo, depende de um programa 

hospedeiro. Portanto a opção é Falsa 

 

b) – Backdoors.  (Também conhecido por Porta dos fundos) é uma falha de segurança que pode existir em um 

programa de computador ou sistema operacional, que pode permitir a invasão do sistema por um cracker para 

que ele possa obter um total controle da máquina. Muitos crackers utilizam-se de um Backdoor para instalar 

vírus de computador ou outros programas maliciosos, conhecidos como malware. Permitindo ao cracker 

retornar, reinvadir, voltar sempre aquele computador acessando pela porta dos fundos. Portanto a opção é Falsa 

 

c) - Cavalo de Tróia ou Trojan Horse é um tipo programa malicioso que pode entrar em um computador 

disfarçado (mensagem sob a forma de um presente) como um programa comum e legítimo. Ele serve para 

possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal intencionados possam invadir seu computador. 

Portanto a opção é Falsa 

 

d) -  Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente através de redes, enviando cópias de si 

mesmo de computador para computador.  

Diferente do vírus, o worm não embute cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos e não necessita 

ser explicitamente executado para se propagar. Sua propagação se dá através da exploração de vulnerabilidades 

existentes ou falhas na configuração de softwares instalados em computadores. Portanto a opção é Verdadeira. 
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QUESTÃO 51 

Letra C 

Para ativar ou desativar recursos do Windows, siga estas etapas:  Abra o Painel de Controle, clique em 

Programas e Recursos, em seguida, clique em Ativar ou desativar recursos do Windows. 
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QUESTÃO 52 

Letra A 
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QUESTÃO 53 

Letra D 

Nesta questão vamos trabalhar com duas estruturas: 

1ª Média – Calcula a média aritmética simples. Somamos todos os elementos e dividimos pela quantidade de 

elementos somados. 

2ª Condicional “SE” Estrutura:  

=Se(Condição ou teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_se_falso), sempre nesta ordem. 

 

Primeiro vamos resolver o que está dentro do parêntese: 

SE(B1>C1;B1;C1), neste caso (65>70;65;70) analisamos a condição 65>70 (Falso) 

Então vamos executar o que está no caminho Falso, no caso, C1. Resposta 70 

SE(D1>E1;D1;E1), neste caso(45>80;45;80) analisamos a condição 45>80 (Falso) 

Então vamos executar o que está no caminho Falso, no caso, E1. Resposta 80 

SE(F1>G1;F1;G1), neste caso(90>70;90;70) analisamos a condição 90>70 (Verdadeiro) 

Então vamos executar o que está no caminho Verdadeiro, no caso, F1. Resposta 90. 

Agora vamos calcular a nédia: = MÉDIA(70;80;90) 

Somamos 70+80+90 e dividimos por 3. Resposta 80 

 

QUESTÃO 54 

Letra A 

No LibreOffice Calc ao se arrastar um número pela alça de preenchimento, ele cria uma sequência de um. 

Quando precisamos de uma sequência diferente de um, temos que selecionar no mínimo dois números para 

determinarmos de quanto vai ser a variação. 

 

QUESTÃO 55 

Letra D 

lista de teclas de atalho Windows 

Ctrl + Shift + Esc  Executa o Gerenciador de tarefas do Windows; Wind (7) 

Ctrl + Esc  Mostra o Menu Iniciar do sistema; 

Windows + L  Bloqueia o computador, indo para a tela de logon; 

Windows + D  Mostra a Área de trabalho; 

Windows + M  Minimiza todas as janelas; 

Windows + E  Abre o Windows Explorer/Explorador de arquivos; Wind (7) 

Windows + F  Abre a Pesquisa do Windows; 

Windows + R  Exibe a opção Executar do sistema; Wind (7 ) 

Windows + U  Abre o Gerenciador de Utilitários; 

Alt + Esc  Percorre a janela dos aplicativos em execução na ordem em que 

eles foram executados; 

F2  Quando um arquivo estiver selecionado, esse atalho permite 

renomear o documento; 

Windows + P Escolher um modo de exibição da apresentação 
 

QUESTÃO 56 

Letra A 

Os conteúdos relativos à questão foram apresentados na aula 7. 

 

QUESTÃO 57 

Letra C 

A alternativa a está incorreta porque a divisão das queimaduras se dá justamente pela profundidade atingida. A 

alternativa b está errada porque líquidos altamente aquecidos podem produzir queimaduras. A alternativa c está 

correta e a alternativa d está incorreta porque a ação localizada do frio pode produzir geladuras, que são 

justamente as lesões provocadas pelo frio. 
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QUESTÃO 58 

Letra C 

Conforme o §1o do artigo 159 do CPP, não basta que as pessoas sejam idôneas, mas sim que também tenham 

diploma de curso superior. 

 

QUESTÃO 59 

Letra B 

O indivíduo pode exigir expressamente a necropsia do seu cadáver, entretanto não pode exigir que a necropsia 

não seja feita nos casos previstos em lei. 

 

QUESTÃO 60 

Letra A 

A embriaguez com as características apresentadas na alternativa a é a embriaguez culposa. 

 


