ITAIPU – BINACIONAL
Processo Seletivo – Edital 1010
Prova Objetiva – 15/12/2019

INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

ORDEM

002 – Profissional de Nível de Suporte I
Agente de Segurança
INSTRUÇÕES
1.
2.
3.

Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de
todas as páginas.
A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas.

4.

Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na
sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.

5.

A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos
aplicadores de prova.
Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso
haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.

6.
7.
8.

Língua
Portuguesa

Não será permitido ao candidato:
a)

Manter em seu poder relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais.
Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá
ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.

b)

Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto no item
5.6.3 do Edital.

c)

Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando
indicado para o atendimento especial.

d)

Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.

e)

Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo,
impressos ou qualquer outro material de consulta.

f)

Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.

g)

Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o
candidato, então, respeitar o subitem 5.6.5 do Edital.

h)

Emprestar ou tomar emprestados materiais para a realização das provas.

i)

Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência
estabelecido no item 9.17 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 9.18 do Edital.

j)

Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído deste processo seletivo.
9. Será ainda excluído deste Processo Seletivo o candidato que:
a)

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.

b)

Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme os itens 9.17
e 9.19 b e c do Edital.

c)

Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.

d)

Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões da prova e no Cartão-Resposta.

e)

Não permitir a coleta de sua assinatura.

f)

Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal.

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização
para entregar o Caderno de Questões de prova e o Cartão-Resposta.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e
leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 horas.

Matemática

Conhecimentos
Específicos

 ........................................................................................................................................................................................................
RESPOSTAS
01 -

06 -

11 -

16 -

21 -

26 -

31 -

36 -

02 -

07 -

12 -

17 -

22 -

27 -

32 -

37 -

03 -

08 -

13 -

18 -

23 -

28 -

33 -

38 -

04 -

09 -

14 -

19 -

24 -

29 -

34 -

39 -

05 -

10 -

15 -

20 -

25 -

30 -

35 -

40 -
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir é referência para as questões 01 e 02.
Cientistas estudam forma de “curar” o envelhecimento
Pesquisadores do Vale do Silício encaram a velhice como uma doença que pode ser tratada
Um dos mitos da Grécia Antiga, que remonta a 700 a.C., conta a história de amor de Eos, a deusa do amanhecer, e Titono, irmão
mais velho do rei de Troia. Eos se apaixonou por Titono e pediu a Zeus que concedesse a ele a imortalidade dos deuses. Mas se
esqueceu de pedir eterna juventude. Titono viveu por anos a fio, definhando, esquecido pela própria Eos, que o trancou em um quarto
escuro até que, finalmente, ele se transformou em uma cigarra.
Alguns milênios depois, a longa busca da humanidade pela vida e juventude eternas ganha, pela primeira vez, contornos científicos.
No Vale do Silício, pesquisadores têm tentado unir medicina e tecnologia para encontrar maneiras de nos fazer viver mais e mais jovens,
encarando o envelhecimento como uma causa para as tantas doenças associadas a ele e, portanto, passível de tratamento ou
mesmo cura.
O primeiro laboratório biomédico dos Estados Unidos dedicado inteiramente a pesquisar o envelhecimento foi criado em 1999 em
Novato, na Baía de São Francisco, a poucos quilômetros do Vale do Silício. Com a missão de acabar com as doenças relacionadas à
passagem do tempo, o Instituto Buck acredita que é possível as pessoas aproveitarem a vida aos 95 anos tanto quanto o faziam
aos 25.
(Fonte: adaptado da Revista Galileu, ago. 2019.)

01 - A respeito do texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A ciência deu início à pesquisa pela longevidade, utilizando, para tanto, medicina e tecnologia.
Cientistas do Vale do Silício descobriram maneiras de poder curar o envelhecimento.
A velhice vem sendo estudada por alguns pesquisadores como uma doença causadora de outros males a ela
associados.
O Instituto Buck trabalha com o objetivo de erradicar as doenças relacionadas ao envelhecimento.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

02 - Com base nas informações contidas no texto, assinale a alternativa correta.
a)

Uma lenda da Grécia Antiga, o amor entre Eos e Titono, serve como fundamentação para as pesquisas científicas contra o
envelhecimento na atualidade.
b) Ao pedir a Zeus a imortalidade dos deuses, Titono se esqueceu de também pedir juventude eterna.
►c) Titono viveu muitos anos sem estar livre de envelhecer e foi esquecido e aprisionado por sua amada.
d) A vida eterna não faz sentido sem a juventude, razão pela qual Eos transformou Titono em uma cigarra.
e) Pesquisas científicas sobre a busca da juventude e da vida eterna tiveram seu início na Grécia Antiga.
03 - No trecho “Apesar dos muitos relatos de ‘surtos de fúria’ sofridos por usuários de anabolizantes, esse não é um quadro
comum”, a primeira oração estabelece com a segunda uma relação de:
a)
b)
c)
d)
►e)

causa.
condição.
finalidade.
explicação.
concessão.

04 - Considere seguinte texto:
Em 2015, um grupo de arqueólogos achou um “tesouro” na floresta de La Mosquita, no nordeste de Honduras. Lá, eles encontraram
as ruínas milenares de um assentamento que alguns consideram corresponder à chamada “Cidade Branca”, também conhecida
como “Cidade Perdida do Deus Macaco”.
(Fonte: adaptado de BBC, ago. 2019.)

Assinale a alternativa na qual o termo “que” tem a mesma função do elemento destacado no texto acima.
►a) Entre as descobertas mais surpreendentes, os integrantes da expedição destacam o morcego de cara vermelha, que não era
visto em Honduras havia 75 anos.
b) Um grupo de pesquisadores revelou que esse lugar está no meio de um ecossistema próspero e exuberante, onde existem
várias espécies raras.
c) Os biólogos consideram que o local tem uma biodiversidade “excepcional”, com uma grande riqueza de aves, mamíferos,
insetos, peixes, anfíbios e plantas.
d) Em geral, as descobertas mostram que a área tem importância ambiental e arqueológica global.
e) Os pesquisadores acreditam que o peixe da espécie Molly nunca havia sido registrado.
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05 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas.
a)
►b)
c)
d)
e)

Foram raras às vezes em que o restaurante estava fechado.
O que houve na cena foi amor à primeira vista.
Prefiro descer aqui e continuar a jornada à pé.
A loja de brinquedos abre durante o dia, de segunda à sexta.
O bandido, desesperado, ficou frente à frente com a polícia armada.

MATEMÁTICA
06 - A área do manto de gelo da Groenlândia vem sendo monitorada por cientistas, por meio de satélites, há vários anos.
Durante o mês julho de 2012, foi constatado o derretimento de 97% da área desse manto. Sabendo que a área inicial do
manto era de 1,7 milhões de km2, qual foi a área que restou após o derretimento?
a)
►b)
c)
d)
e)

0,016 milhões de km2.
0,051 milhões de km2.
0,730 milhões de km2.
1,400 milhões de km2.
1,649 milhões de km2.

07 - A fração que representa a dízima periódica ,
►a)

.

b)

.

c)

.

,

é:

.

d)
e)

…

.

08 - Se duas pessoas fazem 30 bombons em 10 minutos, quantos minutos três pessoas levam para fazer 180 bombons?
a)
►b)
c)
d)
e)

25.
40.
55.
60.
90.

09 - Quantos números entre 1 e 1000 são divisíveis por 3, mas não são divisíveis por 18?
a)
b)
c)
►d)
e)

250.
271.
275.
278.
333.

10 - Uma bola tem formato perfeitamente esférico, com raio de 10 cm. Essa bola foi afundada em um recipiente em formato de
paralelepípedo e cheio de água, até ficar completamente submersa. O recipiente tem base de dimensões 40 x 50 cm e é
suficientemente alto para que a água não transborde ao afundar a bola. Devido à submersão da bola, quanto subiu o nível
da água, aproximadamente?
(use

a)
b)
►c)
d)
e)

0,6 cm.
1,5 cm.
2 cm.
4,2 cm.
6 cm.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11 - Sobre a Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, assinale a alternativa correta.
a)

As empresas e profissionais que não realizam atividades típicas de segurança privada também são disciplinados por essa
Portaria.
b) As atividades de vigilância patrimonial, de transporte de valores, de escolta armada e de segurança pessoal poderão ser
executadas por uma mesma empresa, desde que ela seja devidamente autorizada em pelo menos uma dessas atividades.
c) A empresa especializada e a que possui serviço orgânico de segurança que permitirem que o vigilante utilize o uniforme fora
das especificações são puníveis com pena de multa.
►d) As empresas especializadas e as que possuem serviço orgânico de segurança que contrariarem as normas de segurança
privada ficarão sujeitas a penalidades, conforme a gravidade da infração.
e) Com exceção das empresas que possuem serviço orgânico de segurança, as empresas de segurança privada não poderão
ter pessoas jurídicas como sócios.
12 - De acordo com a Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, assinale a alternativa correta.
a)

As atividades de segurança privada serão reguladas pelo Departamento de Polícia Federal, sendo autorizadas e fiscalizadas
pela Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação.
b) Para obter a revisão da autorização de funcionamento, as empresas de transporte de valores deverão apresentar requerimento
dirigido ao Diretor Geral da Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação.
c) A autorização para o funcionamento de empresa de transporte de valores não inclui a possibilidade de realização da vigilância
patrimonial de sua matriz, suas filiais e outras instalações.
d) As empresas de transporte de valores deverão utilizar a guarnição mínima de três vigilantes por veículo especial, incluído o
condutor, todos com extensão em transporte de valores.
►e) As empresas de transporte de valores autorizadas a funcionar na forma dessa portaria deverão comunicar o início de suas
atividades à Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação.
13 - A respeito da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Vigilância patrimonial é a atividade de transporte de numerário, bens ou valores, mediante a utilização de veículos
comuns ou especiais.
Segurança pessoal é a atividade exercida em eventos sociais dentro de estabelecimentos, urbanos ou rurais, públicos
ou privados, com a finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do seu patrimônio.
Curso de formação é a atividade de formação, extensão e reciclagem de vigilantes.
Escolta armada é a atividade que visa garantir o transporte de qualquer tipo de carga ou de valor, incluindo o retorno
da equipe com o respectivo armamento e demais equipamentos, com os pernoites estritamente necessários.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

14 - Arma é todo meio capaz de aumentar o poder ofensivo e defensivo de uma pessoa. O armamento leve é classificado,
segundo suas características principais, em diferentes grupos. Levando em consideração a classificação do armamento
leve e suas características, assinale a alternativa correta.
a) Quanto ao tipo, o armamento é classificado como individual e coletivo.
►b) Quanto ao funcionamento, a arma é classificada como automática, semiautomática e de repetição.
c) Arma de porte é aquela que, em razão de seu peso e volume, só pode ser transportada embarcada em viaturas, ou dividida
em partes e transportada por grupos de homens.
d) Arma de repetição é aquela que realiza automaticamente todos os processos do tiro, com exceção do disparo.
e) Arma portátil é aquela que, em razão do seu pouco peso e volume, pode ser acondicionada em um coldre.
15 - No que diz respeito às regras de segurança, durante a instrução em um estande de tiro, deve-se:
a)
b)
c)
d)
►e)

virar a arma para os lados com o dedo no gatilho.
virar a arma para trás, sem o dedo no gatilho, em caso de problemas.
avançar a linha de tiro sem o comando do instrutor.
utilizar, obrigatoriamente, os óculos e, facultativamente, o protetor auricular.
continuar apontando para o alvo, tirar o dedo do gatilho, gritar “incidente de tiro” e aguardar o instrutor, em caso de problemas.

16 - Com base na Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, a respeito dos direitos e deveres do vigilante, é correto afirmar:
►a) É dever do vigilante manter-se adstrito ao local sob vigilância, observando-se as peculiaridades das atividades de transporte
de valores, escolta armada e segurança pessoal.
b) Portar a Carteira Nacional de Vigilante (CNV) é um direito do vigilante, não um dever.
c) Não é direito do vigilante o recebimento de uniforme, devidamente autorizado, às expensas do empregador.
d) É assegurado ao vigilante o direito ao porte de arma, estando ou não em efetivo exercício.
e) O vigilante não possui direito a prisão especial por ato decorrente do serviço.
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17 - Sobre o funcionamento do sistema de alarme e sua interação com as centrais de alarme e de monitoramento, bem como
com os usuários, assinale a alternativa correta.
a)

O sensor de temperatura é utilizado para detectar princípio de incêndio, por meio da fumaça, e sua aplicação mais comum
ocorre em áreas internas, locais com materiais de alta combustão, cozinhas industriais e depósitos.
b) A central de monitoramento, composta por transformador e bateria gel 12 V, é o equipamento que gerencia todos os eventos,
sendo ligados a ela todos os periféricos do sistema.
►c) O receptor de sinais tem como objetivo recepcionar os eventos emitidos pelos botões portáteis e sensores sem fio,
transmitindo para a central de alarme os eventos ocorridos dentro dos sistemas.
d) O sensor infravermelho tem como finalidade proteger locais específicos, por meio de uma combinação de imãs, tais como
portas, janelas, alçapão e portões, cuja especificação é determinada pelo local onde será instalado, podendo ser do tipo
blindado, aparente, de embutir ou industrial.
e) Os sinais ou eventos de alarme emitidos pelo sistema de segurança são recebidos pelo painel de controle, cuja função
adicional é a realização de testes periódicos em todos os clientes, a fim de testar os equipamentos, a comunicação e os
procedimentos.
18 - De acordo com a Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, as empresas de curso de formação deverão:
a)

informar ao Departamento de Polícia Federal, em até quinze dias úteis após o início de cada curso de formação, a relação
nominal e a qualificação dos alunos matriculados.
b) informar ao Departamento de Polícia Federal, em até cinco dias úteis após o início dos cursos de extensão ou reciclagem, a
relação nominal e a qualificação dos alunos matriculados.
c) informar ao Departamento de Polícia Federal, em até quinze dias úteis após a conclusão de cada curso de formação, extensão
ou reciclagem, a relação nominal e a qualificação dos alunos aprovados.
►d) manter em sala de aula no máximo quarenta e cinco alunos, sendo permitida a presença de até quinze alunos excedentes
que já tenham sido reprovados em alguma disciplina e estejam frequentando o curso, desde que iniciado dentro do prazo
máximo de três meses da conclusão do curso anterior.
e) manter em arquivo a documentação apresentada pelos vigilantes, pelo prazo mínimo de um ano.
19 - Acerca das relações humanas no trabalho, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Uma vez transmitida a informação, o receptor a processa e, segundo seus objetivos, transforma-a em conhecimento.
►b) Hierarquia é o exato cumprimento das obrigações de cada um, com a observância rigorosa do prescrito nas normas internas
da organização.
c) O importante na comunicação interpessoal é o cuidado e a preocupação dos interlocutores na transmissão dos dados ou das
informações em questão, para que se obtenha sucesso no processo desejado.
d) É importante ao vigilante observar a forma de tratar as pessoas, para evitar atitudes que possam causar constrangimento ou
discriminação, procurando informar-se com os superiores sobre o manual de procedimentos a serem adotados durante a
jornada de trabalho.
e) Para que a equipe seja eficiente, é necessário conhecer algumas regras de ética e disciplina no trabalho, entre as quais,
respeitar o próximo, esperar a sua vez para falar e procurar a causa de suas antipatias, a fim de vencê-las.
20 - Com relação a prevenção e combate a incêndio, assinale a alternativa correta.
a)
b)

O incêndio tem origem natural quando provocado pelo homem, por negligência, imprudência ou imperícia (sem intenção).
Abafamento é um método de extinção do fogo que consiste em diminuir a temperatura do combustível que queima, até que
ele fique abaixo do seu ponto de fulgor, de forma que não mais desprenda gases inflamáveis.
c) Irradiação é a propagação do fogo através das moléculas, ou seja, molécula a molécula, que necessita da existência de um
meio físico.
d) Isolamento é um método de extinção que consiste em diminuir ou retirar o oxigênio presente no material que queima, e se a
concentração de oxigênio for menor que 16%, a combustão nos corpos sólidos será apenas em brasa, sendo que nos líquidos
e gases inflamáveis o fogo será completamente extinto.
►e) Para se obter o fogo, são necessários três elementos essenciais: comburente, combustível e calor em quantidades suficientes
e em condições propícias.
*21 - Levando em consideração as normas de conduta para a utilização de equipamentos e as regras básicas para o vigilante,
assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Os funcionários e vigilantes têm autorização temporária para guardar ou manter-se de posse de armas de clientes, visitantes
e policiais.
Quando a porta de segurança travar durante a passagem de policial civil ou militar, deve-se solicitar a identidade funcional do
policial, exceto se ele estiver fardado, observando a fotografia e a data de validade do documento para, então, liberar a porta.
A porta giratória com detector de metais é um sistema preventivo de extrema importância que, quando trava, detém a pessoa,
impedindo a sua entrada ou retorno.
Quando a porta de segurança travar, o vigilante deve perguntar à pessoa que provocou o travamento se ela está portando
objeto metálico e, em caso afirmativo, deve pedir para vê-lo e solicitar que ela o entregue para, então, liberar a porta.
Quando o travamento da porta de segurança ocorrer com pessoa que possui arma de fogo, avisando o vigilante a respeito
dessa condição e apresentando o porte de arma, o vigilante deverá perguntar à pessoa se ela é cliente daquela agência,
liberando a porta somente após autorização da gerência.

* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.
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22 - Sobre armamento e tiro, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

O revólver é classificado como arma portátil, individual e de repetição.
No momento do tiro, o tambor do revólver gira da esquerda para a direita, ou seja, no sentido horário.
O percussor, ou percutor, é uma peça interligada no gatilho que serve para acionar o cão da arma.
Linha de visada é a linha que parte do olho, passa pela alça de mira nivelada na massa de mira e termina no alvo.
A ação dupla ocorre quando o atirador engatilha a arma, ou seja, traz o cão para trás, e depois aciona a tecla do gatilho.

23 - De acordo com o alfabeto fonético, a pronúncia das letras: “C”, “R” e “F” é:
a)
►b)
c)
d)
e)

“Casa”, “Rato” e “Faca”.
“Charlie” “Romeu” e “Fox-trot”.
“Casa”, “Rato” e “Fox-trot”.
“Charlie”, ”Rato” e “Fox-trot”.
“Casa”, “Romeu” e “Faca”.

24 - De acordo com a Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, o vigilante deverá:
1.
2.
3.
4.

ter idade mínima de dezoito anos e estar quite com as obrigações eleitorais e militares.
ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado por empresa de curso de formação devidamente
autorizada.
ter sido aprovado em exames de saúde e de aptidão psicológica.
ser brasileiro nato ou naturalizado.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente o item 2 é verdadeiro.
Somente os itens 1 e 4 são verdadeiros.
Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros.
Somente os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros.
Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros.

25 - De acordo com a Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, acerca da Carteira Nacional de Vigilante (CNV), assinale a alternativa
correta.
►a) O pedido de renovação da CNV deverá ser apresentado no prazo de até sessenta dias antes da data do seu vencimento.
b) A CNV é válida como identidade.
c) A CNV deverá ser requerida eletronicamente ao Departamento da Polícia Federal pela empresa contratante, ou por entidades
sindicais devidamente cadastradas, em até cinco dias úteis após a contratação do vigilante.
d) A CNV é expedida com prazo de validade de três anos e é de uso obrigatório pelo vigilante, quando em efetivo serviço.
e) As CNV que contiverem erro material serão retificadas e novamente expedidas, caso em que possuirão novo prazo de validade
a contar da expedição da CNV retificada.
26 - João, conduzindo um veículo em via pública, por um lapso momentâneo de desatenção, perde o controle do veículo, que
sobe na calçada e atinge um pedestre, provocando-lhe lesões corporais. Nessa hipótese, é correto afirmar que o crime de
lesão corporal praticado é:
a)
b)
►c)
d)
e)

doloso.
preterdoloso.
culposo.
intencional.
justificante.

27 - Sobre as excludentes de ilicitude previstas no Código Penal, é correto afirmar:
a)
►b)
c)
d)
e)

Quem exerce função de guarda ou vigilância privada não pode alegar legítima defesa.
Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade.
O excesso culposo não é punível no exercício regular de direito.
Não é possível alegar legítima defesa se houver alternativa mais cômoda (commodus discessus).
O vigilante que repele injusta agressão, atual ou iminente, age em estrito cumprimento do dever legal.

28 - João, Mário, Nicolau e José praticam, em conjunto, uma série de crimes. Para que essa empreitada criminosa possa ser
considerada “organização criminosa”, é necessário que:
►a)
b)
c)
d)
e)

exista divisão de tarefas, ainda que de maneira informal.
ao menos um dos crimes tenha sido praticado contra a Administração Pública.
ao menos um dos criminosos seja funcionário público.
exista participação de funcionário de instituição financeira.
ao menos mais um criminoso integre o grupo.
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29 - João, acidentalmente, quebra o monitor do computador do seu colega de trabalho. Nos termos da legislação penal
aplicável, essa situação constitui:
a)
b)
►c)
d)
e)

crime de dano culposo.
crime de bagatela.
fato atípico.
infração penal de menor potencial ofensivo.
contravenção penal.

30 - A legislação penal prevê um amplo rol de crimes contra o patrimônio, cada qual com os seus elementos constitutivos
próprios. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Comete crime de receptação aquele que recebe coisa que, pela desproporção entre o valor e o preço, deve
presumir-se obtida por meio criminoso.
Comete crime de extorsão aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou
violência contra a pessoa.
Comete crime de furto em concurso com ameaça aquele que, logo após subtrair a coisa, emprega grave ameaça, a
fim de assegurar a detenção da coisa para si.
Comete crime de apropriação indébita aquele que, inicialmente, tem a posse de boa-fé sobre a coisa, mas, num
segundo momento, transforma essa posse em domínio, passando a praticar atos típicos de proprietário.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

31 - No Direito Penal, imputável é aquela pessoa a quem é possível atribuir um fato punível. De modo geral, qualquer pessoa
é imputável, EXCETO na hipótese de:
►a) embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, menoridade, doença mental e desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
b) embriaguez preordenada, menoridade, senilidade e desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
c) embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, menoridade, senilidade e desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
d) emoção, violenta paixão e embriaguez preordenada.
e) erro de tipo, erro de proibição e violenta emoção.
32 - Para que o uso das algemas possa ser considerado lícito, nos termos da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
consolidada na Súmula Vinculante nº 11, o responsável pela prisão ou detenção, entre outros requisitos, deve:
a)
b)
►c)
d)
e)

ter a prévia informação de que o preso é reincidente em crime hediondo.
ter a prévia autorização dos seus superiores.
justificar o uso por escrito no Boletim de Ocorrência ou documento congênere.
ter a autorização do preso ou detento, caso o crime investigado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça.
justificar o uso verbalmente aos seus superiores.

33 - A respeito dos diferentes órgãos e suas atribuições constitucionais específicas, é correto afirmar:
►a)
b)
c)
d)
e)

A Polícia Federal previne e reprime o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
A Polícia Civil exerce com exclusividade as atribuições de polícia judiciária da União.
A Polícia Militar exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.
A Guarda Municipal, órgão policial de segurança pública, exerce a prevenção e a repressão de ilícitos no âmbito dos
municípios.
O Corpo de Bombeiros destina-se ao policiamento preventivo contra incêndios.

34 - A Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente:
1.
2.
3.
4.

prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo para a
responsabilidade penal dos infratores.
prevê que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes
do mesmo fato.
prevê como circunstância que agrava a pena em crimes ambientais ter o agente cometido a infração aos domingos.
veda a aplicação das medidas despenalizadoras, previstas na Lei nº 9.099/95, aos crimes ambientais.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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*35 - De acordo com a Constituição Federal, são crimes imprescritíveis:
a)
b)
c)
d)
e)

homicídio de agentes de segurança e estupro de vulnerável.
ação praticada por grupos civis ou militares contra a ordem constitucional e genocídio.
racismo e terrorismo.
terrorismo e crimes hediondos.
racismo e ação praticada por grupos civis ou militares contra a ordem constitucional.

36 - Nos termos da Lei nº 9.605/98, o crime que somente pode ser cometido na modalidade dolosa é:
a)

destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência
das normas de proteção.
b) provocar incêndio em mata ou floresta.
c) deixar, tendo o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental.
d) causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.
►e) penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de
produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente.
37 - Pode-se afirmar que ao longo dos anos ocorreu um processo expansivo de proteção dos direitos dos homens, as
chamadas gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Nesse sentido, é considerado um direito fundamental de
primeira geração:
a)
►b)
c)
d)
e)

o meio ambiente saudável.
a liberdade.
a solidariedade.
a saúde.
a convivência harmoniosa entre os povos.

38 - Em relação às normas gerais de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/97, é correto
afirmar:
a)
b)

Os condutores de motocicletas só poderão circular nas vias com pelo menos uma das mãos no guidom.
É vedada a utilização de luz alta na condução de veículos, salvo se de forma intermitente e por curto período, com o fim de
visualizar a sinalização da via.
►c) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os
ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.
d) As crianças com idade inferior a doze anos devem ser transportadas nos bancos traseiros dos veículos, salvo as exceções
regulamentadas pelo CONTRAN.
e) A velocidade mínima não poderá ser inferior a 10% da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições
operacionais de trânsito e da via.
39 - De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são consideradas vias urbanas: via de trânsito rápido, via arterial, via
coletora e via local. Segundo esse código, a velocidade máxima nessas vias, onde não existir sinalização
regulamentadora, é:
►a)
b)
c)
d)
e)

sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais.
cento e dez quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido.
sessenta quilômetros por hora, nas vias coletoras.
quarenta quilômetros por hora, nas vias locais.
20% inferior à velocidade das vias sinalizadas.

40 - Nas transmissões via rádio, o Código “Q” é utilizado para abreviar o conteúdo da mensagem e facilitar a comunicação
entre os operadores. O significado correto para esse código é:
a)
b)
c)
►d)
e)

QTH: hora certa.
QAP: aproximação permitida.
QTJ: rota veicular.
QTO: sanitário.
QUB: socorro.

* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

