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1.(AOCP - 2020 - MJSP - CIENTISTA DE DADOS - BIG DATA)
Posfácio do livro Rio em Shamas (2016), de Anderson França, 

Dinho
Rafael Dragaud

NÃO PIRA! Foi com esse conselho, há cerca de seis anos, que 
começou minha história com o Dinho. Colaborávamos na mesma 
instituição social e vez ou outra nos esbarrávamos numa reunião, 
ele sempre ostensivamente calado. Por algum motivo da ordem do 
encosto, no sentido macumbeirístico mesmo, ou cumplicidade de 
gordos, vimos um no outro um elo possível de troca.

Ele então começou a me enviar milhões de textos que eram 
uma mistura frenética de sonhos, pseudorroteiros cinematográfi-
cos, pedidos de desculpas, posts-denúncias, listas de exigências de 
sequestrador, tudo num fluxo insano de criação, que ele mesmo di-
zia que um dia iria sufocá-lo de vez — o que me fez proferir o dito 
conselho.

O fato é que um dia passei em frente ao notebook dele e lá 
estava a tela quase inteiramente coberta de post-its, todos iguais, 
escritos: NÃO PIRA. E ele então me confidenciou: Cara, você resol-
veu minha vida. Eu só não posso pirar! É isso!

Esse episódio obviamente fala muito mais sobre essa caracte-
rística de esponja afetointelectual dele do que sobre alguma quali-
dade do meu conselho. E foi sendo assim, esponja que se enche e 
se comprime (deixando desaguar seus textos em redes sociais), que 
foi surgindo um escritor muito especial. Especial não pra mãe dele 
ou pra Su (a santa), mas para a cidade do Rio de Janeiro.

Com uma voz e um estilo absolutamente singulares, Dinho fler-
ta com a narrativa do fluxo do pensamento, o que poderia gerar 
textos apenas egoicos e herméticos, eventualmente mais valiosos 
pra ele do que para o leitor. Mas sei lá como, seus textos conciliam 
esse jeitão com uma relevância quase política, pois jogam luz sobre 
partes da cidade que merecem ser mais vistas, mais percebidas, e 
até mesmo mais problematizadas.

Dinho “vê coisas”. E, consequentemente, tem o que dizer. Não 
só sobre o subúrbio, suas ruas, seus personagens e seus modos, 
numa linhagem Antônio Maria ou João do Rio, mas muitas vezes 
também sobre bairros já enjoativos, de tão submersos em clichês, 
como o tão adorado-odiado Leblon. Seu “olhar de estrangeiro” re-
vela estranhas entranhas da Zona Sul do Rio de Janeiro. O fato é 
que, com este livro, a cidade fica muito maior, mais plural e conse-
quentemente mais justa.

Espero que este seja apenas o primeiro de uma série. Se é que 
posso dar mais algum conselho, o único que me ocorre ao vê-lo 
escrevendo hoje em dia é: NÃO PARE!

FRANÇA, Anderson. Rio em Shamas. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2016.

Sobre o uso das aspas no texto, assinale a alternativa correta.
(A) Em “olhar de estrangeiro”, as aspas indicam que se trata de 
uma citação.
(B) Em “olhar de estrangeiro”, as aspas indicam que Dinho não 
é de fato um estrangeiro no Brasil.
(C) Em “olhar de estrangeiro” as aspas sinalizam que a expres-
são é um estrangeirismo.
(D) Em “vê coisas”, as aspas sinalizam que a expressão é uma 
gíria.
(E) Em “vê coisas”, as aspas indicam que as coisas vistas por 
Dinho são da ordem do sobrenatural.
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Posfácio do livro Rio em Shamas (2016), de Anderson França, 

Dinho
Rafael Dragaud 

NÃO PIRA! Foi com esse conselho, há cerca de seis anos, que 
começou minha história com o Dinho. Colaborávamos na mesma 
instituição social e vez ou outra nos esbarrávamos numa reunião, 
ele sempre ostensivamente calado. Por algum motivo da ordem do 
encosto, no sentido macumbeirístico mesmo, ou cumplicidade de 
gordos, vimos um no outro um elo possível de troca.

Ele então começou a me enviar milhões de textos que eram 
uma mistura frenética de sonhos, pseudorroteiros cinematográfi-
cos, pedidos de desculpas, posts-denúncias, listas de exigências de 
sequestrador, tudo num fluxo insano de criação, que ele mesmo di-
zia que um dia iria sufocá-lo de vez — o que me fez proferir o dito 
conselho.

O fato é que um dia passei em frente ao notebook dele e lá 
estava a tela quase inteiramente coberta de post-its, todos iguais, 
escritos: NÃO PIRA. E ele então me confidenciou: Cara, você resol-
veu minha vida. Eu só não posso pirar! É isso!

Esse episódio obviamente fala muito mais sobre essa caracte-
rística de esponja afetointelectual dele do que sobre alguma quali-
dade do meu conselho. E foi sendo assim, esponja que se enche e 
se comprime (deixando desaguar seus textos em redes sociais), que 
foi surgindo um escritor muito especial. Especial não pra mãe dele 
ou pra Su (a santa), mas para a cidade do Rio de Janeiro.

Com uma voz e um estilo absolutamente singulares, Dinho fler-
ta com a narrativa do fluxo do pensamento, o que poderia gerar 
textos apenas egoicos e herméticos, eventualmente mais valiosos 
pra ele do que para o leitor. Mas sei lá como, seus textos conciliam 
esse jeitão com uma relevância quase política, pois jogam luz sobre 
partes da cidade que merecem ser mais vistas, mais percebidas, e 
até mesmo mais problematizadas.

Dinho “vê coisas”. E, consequentemente, tem o que dizer. Não 
só sobre o subúrbio, suas ruas, seus personagens e seus modos, 
numa linhagem Antônio Maria ou João do Rio, mas muitas vezes 
também sobre bairros já enjoativos, de tão submersos em clichês, 
como o tão adorado-odiado Leblon. Seu “olhar de estrangeiro” re-
vela estranhas entranhas da Zona Sul do Rio de Janeiro. O fato é 
que, com este livro, a cidade fica muito maior, mais plural e conse-
quentemente mais justa.

Espero que este seja apenas o primeiro de uma série. Se é que 
posso dar mais algum conselho, o único que me ocorre ao vê-lo 
escrevendo hoje em dia é: NÃO PARE!

FRANÇA, Anderson. Rio em Shamas. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2016.

A respeito da colocação pronominal no texto, assinale a alter-
nativa correta.

(A) Em “E foi sendo assim, esponja que se enche e se comprime 
[...]”, o item em destaque pode ser colocado tanto antes quan-
to depois do verbo “encher.
(B) Em “Ele então começou a me enviar milhões de textos [...]”, 
o item em destaque não pode ser posicionado depois do verbo 
“enviar”.
(C) Em “[...] ele mesmo dizia que um dia iria sufocá-lo de vez — 
o que me fez proferir o dito conselho.”, os itens em destaque 
apresentam a mesma colocação.
(D) Em “E ele então me me confidenciou [...]”, o item em des-
taque não pode ser colocado depois do verbo “confidenciou”.
(E) Em “Se é que posso dar mais algum conselho, o único que 
me ocorre ao vê-lo escrevendo hoje em dia é [...]”, os itens em 
destaque apresentam a mesma colocação.
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3.(AOCP - 2020 - MJSP - ANALISTA DE GOVERNANÇA DE 
DADOS - BIG DATA)

O cinzeiro
Mário Viana

Procura-se um martelinho de ouro. Aceitam-se indicações de 
profissionais pacientes e com certa delicadeza para restaurar um 
cinzeiro que está na família há mais de cinco décadas. Não se tra-
ta de joia de valor financeiro incalculável, mas de uma peça que 
teve seus momentos úteis nos tempos em que muita gente fumava. 
Hoje, é apenas o símbolo de uma época.

Arredondado e de alumínio, o cinzeiro chegou lá em casa por-
que meu pai o ganhara de presente de seu patrão, o empresário 
Baby Pignatari – como ficou mais conhecido o napolitano Francisco 
Matarazzo Pignatari (1917- 1977). Baby misturou na mesma medi-
da as ousadias de industrial com as estripulias de playboy. No corpo 
do cinzeiro destaca-se um “P” todo trabalhado em relevo.

Nunca soube direito se meu pai ganhou o cinzeiro das mãos 
de Baby ou de sua mulher, a dona Ira – era assim que a princesa e 
socialite italiana Ira von Furstenberg era conhecida lá em casa. Só 
muitos anos depois, já adulto e jornalista formado, descobri a linha 
de nobreza que fazia de dona Ira um celebridade internacional.

[...]
Pois esse objeto que já passou pelas mãos de uma princesa – 

italiana, mas principessa, que diacho – despencou outro dia do 12º 
andar até o térreo. Amassou, coitado. A tampa giratória ficou toda 
prejudicada E o botão de borracha que era pressionado também foi 
para o devido beleléu.

Mesmo assim, não acredito em perda total. Tenho fé em que 
um bom desamassador dê um jeito e devolva o cinzeiro, se não a 
seus dias de glória, pelo menos a uma aparência menos miserável. É 
o símbolo de uma trajetória, afinal de contas, há que respeitar isso.

Praticamente aposentado – a maioria dos meus amigos e eu 
deixamos de fumar –, o cinzeiro ocupava lugar de destaque na me-
morabilia do meu hipotético museu pessoal. Aquele que todos nós 
criamos em nosso pensamento mais secreto, com um acervo reple-
to de pequenos objetos desimportantes para o mundo.

Cabem nessa vitrine imaginária o primeiro livro sério que ga-
nhamos, com a capa rasgada e meio desmontado; o chaveiro que 
alguém especial trouxe de um rolê mochileiro pelos Andes; o LP 
com dedicatória de outro alguém ainda mais especial; uma caneca 
comprada na Disney; o calção usado aos 2 anos de idade... e o velho 
cinzeiro carente de reparo.
Adaptado de: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/mario-viana-o-

cinzeiro/>. Acesso em: 10 set. 2020.

Em relação aos excertos “[...] um cinzeiro que está na família 
há mais de cinco décadas.” e “É o símbolo de uma trajetória, afinal 
de contas, há que respeitar isso.”, assinale a alternativa correta.

(A) Em ambas as ocorrências, “há” possui o mesmo significado.
(B) Na primeira ocorrência, “há” expressa sentido de futuro.
(C) Na primeira ocorrência, “há” poderia ser substituído por 
“a” sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico ao 
período.
(D) Na segunda ocorrência, “há” tem um sentido de obrigação, 
equivalente a “tem”.
(E) Na primeira ocorrência, o sujeito de “há” é o substantivo 
“cinzeiro”.

4.(AOCP - 2018 - UNIR - ARQUIVISTA)
Estudo que avaliou a vida de 165 mil pessoas chegou a uma 

conclusão surpreendente: é na velhice que estamos mais satisfei-
tos com nós mesmos

Quando você era jovem e achava que tinha o mundo nas mãos, 
talvez sua autoestima fosse boa. Mas, acredite, ela só estará no 
topo quando você estiver na melhor idade, aos 60. Pelo menos é o 
que diz um novo estudo feito por cientistas da Universidade de Ber-
na, na Suíça. E eles garantem: esse sentimento pode permanecer no 
auge por uma década inteira.

Com a pesquisa, os cientistas queriam investigar a trajetória da 
autoestima ao longo da vida. Eles descobriram que esse sentimento 
começa a se elevar entre 4 e 11 anos de idade, à medida que as 
crianças se desenvolvem social e cognitivamente – e ganham algum 
senso de independência. Os níveis, então, se estabilizam à medida 
que a adolescência começa, dos 11 aos 15 anos.

 Isso é surpreendente, pois o senso comum afirma que a auto-
-estima cai durante a adolescência. “Essa impressão acontece devi-
do a mudanças na puberdade e maior ênfase na comparação social 
na escola”, diz Ulrich Orth, autor do estudo, mas, na prática, não é 
o que acontece.

Segundo os pesquisadores, a autoestima se mantém estável 
até a metade da adolescência. Depois disso, ela tende a aumen-
tar significativamente até os 30 anos. Após a faixa dos 30 podem 
até existir oscilações, mas o sentimento de autoconfiança tende a 
crescer. Quando os 60 chegam, a autoestima alcança o seu auge – e 
permanece assim até os 70 anos.

Mas, quem tem a sorte de chegar até os 70 pode sentir sua 
autoestima baixar. Os pesquisadores afirmam que esse sentimento 
declina drasticamente dos 70 aos 90 anos. “Essa idade frequente-
mente envolve perda de papéis sociais e, possivelmente, viuvez, 
fatores que podem ameaçar a autoestima”, explica o autor. “Além 
disso, o envelhecimento muitas vezes leva a mudanças negativas 
em outras possíveis fontes de autoestima, como habilidades cog-
nitivas e saúde.”

Toda essa análise se baseou em 191 artigos científicos sobre 
autoestima, que incluíam dados de quase 165 mil pessoas. Os cien-
tistas conseguiram, com esse estudo, apresentar uma visão bem 
abrangente sobre como essa auto percepção muda com a idade – 
por isso optaram por diferentes grupos demográficos e faixas etá-
rias.

Na cultura de hoje, que é quase obcecada pela juventude, mui-
tos temem o envelhecimento. Mas, segundo a pesquisa, uns ani-
nhos a mais podem fazer bem para sua autopercepção.

Por Ingrid Luisa
access_time 24 ago 2018, 18h02

Disponível em <https://super.abril.com.br/ciencia/saiba-em-que-i-
da

de-a-sua-autoestima-esta-no-topo-e-nao-e-aos-17/>

Considerando o texto apresentado, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, o item a seguir.

No título do texto, há dois verbos funcionando como transiti-
vos diretos: “avaliou a” e “chegou a”. Além disso, há dois verbos de 
ligação: “é” e “estamos”.

() Certo 
() Errado
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1. (AOCP - 2016 - CÂMARA DE RIO SUL - SC - TÉC-
NICO LEGISLATIVO - ÁREA LEGISLATIVA) Considerando 
o Ms-Word 2007, versão português, em sua instalação pa-
drão, para fechar a janela ativa, pode ser utilizada a Tecla 
de Atalho CTRL + F4 ou (Obs. O caractere “+” foi utilizado 
apenas para a interpretação da questão)

(A) CTRL + F.
(B) CTRL + T.
(C) CTRL + W.
(D) CTRL + R.
(E) CTRL + Q.

2. (AOCP - 2016 - CÂMARA DE RIO SUL - SC - TÉCNI-
CO LEGISLATIVO - ÁREA LEGISLATIVA) Considerando o 
Ms-Excel 2007, versão português, para agrupar as sequên-
cias de caracteres de texto contidas em duas células, deve 
ser utilizada a fórmula

(A) =CONEXAO(texto1, [texto2]).
(B) =JOIN(texto1, [texto2])
(C) =MESCLAR(texto1, [texto2]).
(D) =CONCATENAR(texto1, [texto2]).
(E) =INTERLIGAR(texto1, [texto2]).

3. (AOCP - 2016 - CÂMARA DE RIO SUL - SC - TÉC-
NICO LEGISLATIVO - ÁREA LEGISLATIVA) Considerando 
o Sistema Operacional Windows 7, em sua configuração 
padrão, e um teclado padrão ABNT2, o que acontecerá ao 
se acessar a Área de Trabalho e pressionar a tecla repre-
sentada na imagem a seguir?

(A) O computador se reinicia.
(B) Captura-se, em forma de imagem, o que está pre-

sente na tela (exceto ponteiro do mouse e vídeos).
(C) Esvazia-se o conteúdo da lixeira.
(D) Acessa-se o editor de imagens Paint.
(E) Realiza-se a sincronização com o Windows Update.

4. (AOCP - 2016 - CÂMARA DE RIO SUL - SC - TÉC-
NICO LEGISLATIVO - ÁREA LEGISLATIVA) Analisando a 
Imagem a seguir, é correto afirmar que ela corresponde ao

(A) Winzip - Compactador de Arquivos.
(B) Safari - Web Browser.
(C) Writer - Editor de Texto.
(D) Musicbox - Player de Música.
(E) Photomax - Editor de Imagens.

5. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPACIALI-
ZADO - WEB DESIGNER) Qual das alternativas a seguir 
NÃO representa um formato de imagem?

(A) JPG
(B) XLS
(C) GIF
(D) PNG
(E) Bitmap

6. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPACIALI-
ZADO - WEB DESIGNER) Qual das ferramentas a seguir 
pode ser usada para criação de animações computacio-
nais iterativas que funcionam embutidas em um navega-
dor web?

(A) Adobe Flash.
(B) Adobe dreamweaver.
(C) NetBeans.
(D) Writer.
(E) Inkscape.

7. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPACIALI-
ZADO - WEB DESIGNER) O que são plugins para navega-
dores de internet?

(A) São extensões usadas para traduzir textos dinami-
camente em um site.
(B) São pequenos programas que adicionam funções 
auxiliares para o navegador.
(C) São programas com conteúdo suspeito, que se 
instalam em seu computador sem seu conhecimento.
(D) São programas que possibilitam o desenvolvimen-
to e criação de sites para web.
(E) São aplicativos para extração de cópia de arquivos 
do navegador.
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8. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPACIALI-
ZADO - WEB DESIGNER) A World Wide Web também co-
nhecida como WEB e WWW, é um sistema de documentos 
de hipermídia que são interligados na internet. Assinale a 
alternativa que apresenta todos os formatos de documen-
tos de hipermídia encontrados na internet

(A) Hipertextos, áudio, vídeo, figuras e swings.
(B) Hipertextos, áudio, vídeo e figuras.
(C) Hipertextos, vídeo e figuras.
(D) Textos estáticos.
(E) Áudio e Vídeo.

9. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPECIA-
LIZADO - SUPORTE TÉCNICO) Que nome é dado a uma 
rede privada, localizada em uma corporação, constituída 
de uma ou mais redes locais interligadas e que tem como 
principal objetivo o compartilhamento interno de infor-
mações e recursos de uma companhia?

(A) Intranet
(B) Internet
(C) MAN
(D) Ethernet
(E) Extranet

10. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPECIA-
LIZADO - SUPORTE TÉCNICO) Qual das alternativas a se-
guir apresenta um dispositivo que é de entrada e também 
de saída de dados ?

(A) Touchpad
(B) Monitor Touch screen
(C) Mouse óptico
(D) Teclado sem fio
(E) Caixa de som

11. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPECIALI-
ZADO - SUPORTE TÉCNICO) Utilizando o Microsoft Excel 
2003 instalado em um sistema operacional Windows XP 
professional, instalação padrão português-Brasil, Qual das 
funções a seguir tem o objetivo de retornar o valor máxi-
mo de um conjunto de argumentos ?

(A) MÁXIMO
(B) MAIOR
(C) SOMA
(D) MULT
(E) MOD

12. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPECIA-
LIZADO - SUPORTE TÉCNICO) Qual das alternativas a se-
guir apresenta APENAS protocolos que são utilizados para 
recebimento de e-mails?

(A) FTP, HTTP
(B) DNS, HTTPS
(C) IMAP, POP3
(D) POP, SMTP
(E) SSH, IMAP

13. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPECIALI-
ZADO - SUPORTE TÉCNICO) Utilizando o Microsoft Excel 
2003 instalado em um sistema operacional Windows XP 
professional, instalação padrão português-Brasil, qual das 
alternativas a seguir NÃO é uma opção de tipo de gráfico 
que o programa oferece?

(A) Rosca
(B) Retângulo
(C) Pizza
(D) Linhas
(E) Barras

14. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPECIALI-
ZADO - SUPORTE TÉCNICO) Utilizando o Microsoft Word 
2003 instalado em um sistema operacional Windows XP 
professional instalação padrão português Brasil. Qual con-
junto de teclas (atalho) pode ser utilizado para criar um 
hiperlink? Obs.: A utilização do caractere + é apenas para 
interpretação.

(A) Ctrl+A
(B) Ctrl+L
(C) Ctrl+K
(D) Ctrl+X
(E) Ctrl+H

15. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPECIALI-
ZADO - SUPORTE TÉCNICO) Qual dos aplicativos a seguir 
NÃO faz parte do pacote Microsoft Office 2003 ?

(A) Outlook
(B) Word
(C) Access
(D) Publisher
(E) Writer

16. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPECIALI-
ZADO - SUPORTE TÉCNICO) Que nome é dado a arquivos 
espiões que se infiltram no computador com objetivo de 
coletar dados do usuário?

(A) Freeware.
(B) Shareware.
(C) Backdoor.
(D) Spyware.
(E) Spam.

17. (AOCP - 2013 - COREN-SC - TÉCNICO ESPECIALI-
ZADO - SUPORTE TÉCNICO) Relacione as colunas e assi-
nale a alternativa com a sequência correta.

1. SMTP 
2. HTTPS 
3. HTTP 
4. IMAP 
5. FTP
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1. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) A te-
oria da Hierarquia das Necessidades de Maslow busca estabelecer 
que as pessoas são motivadas por cinco tipos distintos de necessi-
dades: fisiológicas, de segurança, de afeto, de estima e de auto-rea-
lização. Qual outra teoria alternativa que pode se apresentar como 
substituta para a teoria de Maslow?

(A) A teoria das Diferenças Individuais.
(B) A teoria das Hierarquias Alternativas.
(C) A teoria do Comportamentalismo.
(D) A teoria das Necessidades Secundárias de Mcclelland.
(E) A teoria de Herzberg.

2. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) Em 
um projeto organizacional, por exemplo, uma variedade de medi-
ções é monitorada e as medições dependerão, até certo ponto, da 
natureza do projeto. Medições comuns incluem gastos atuais até o 
momento, mudanças no preço do fornecedor, quantidade de horas 
extras autorizadas, mudanças técnicas no projeto, atividades ini-
ciadas fora do prazo, entre outras. Algumas delas afetam principal-
mente os custos; outras, o tempo. Entretanto, quando algo afeta a 
qualidade do projeto, existem também as implicações de tempo e 
de custo. Por que isso acontece?

(A) Porque o projeto está contraindo custos, sobre uma base 
acumulada, à frente do que foi planejado.
(B) Porque problemas da qualidade em planejamento e con-
trole de projetos devem ser resolvidos num período limitado 
de tempo.
(C) Porque pode ter ocorrido compressão de atividades, que 
é o processo de reduzir intervalos de tempo das atividades do 
caminho convencional de forma que o projeto seja completado 
em menos tempo.
(D) Porque não se analisou e monitorou os riscos do projeto, 
assim como eles também não foram identificados e relatados.
(E) Porque não houve a verificação do escopo, que é feita por 
meio de inspeções, avaliações e testes, para assegurar que os 
produtos e serviços sejam produzidos conforme as especifica-
ções e requisitos de qualidade estabelecidos para o projeto.

3. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) As-
socie as influências (entradas) e as consequências/resultados (saí-
das) obtidas em uma negociação empresarial com os componentes 
do processo de negociação e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

A. Influências B. Consequências/resultados
( ) Flexibilidade ( ) Visão estratégica ( ) Persuasão ( ) Valores 

pessoais dos envolvidos
(A) B – B – A – B.
(B) A – A – B – B.
(C) A – A – A – A.
(D) A – B – B – A
(E) B – B – A – A.

4. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) In-
-memory, dispositivos móveis e analytics acionável são estratégias 
que estão sendo adotadas pelas empresas e são considerados parte

(A) da globalização.
(B) da análise de gráficos.
(C) do arquivo.
(D) das principais tendências tecnológicas.
(E) da análise e melhoria de processos.

5. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) 
Stakeholders, ou partes interessadas, são indivíduos e/ou organi-
zações que estão ativamente interessados em um projeto ou cujos 
interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela exe-
cução ou conclusão deste projeto. Em relação ao tipo de stakehol-
der, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1. Campeões ou Patrocinadores 2. Internos 3. Mercado do Pro-
duto / Serviços

A. Atacadistas B. Supervisores da Alta Gerência C. Terceirizados 
D. Executivos E. Canais de Distribuição F. Diretores

(A) 1C – 1D – 2B – 2E – 3A – 3F.
(B) 1A – 1F – 2C – 2D – 3B – 3E.
(C) 1B – 1D – 2E – 3A – 3C – 3F.
(D) 1D – 1E – 2A – 2F – 3B – 3C.
(E) 1B – 1F – 2C – 2D – 3A – 3E.

6. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) A 
respeito de benchmarking, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) São princípios básicos do benchmarking: reciprocidade, 
analogia, medição e aprendizagem.
(B) Planejamento, análise, integração, ações e maturidade são 
as fases necessárias para o sucesso na implantação do ben-
chmarking em uma organização.
(C) Existem quatro categorias de benchmarking, a saber: gené-
rico, funcional, competitivo e interno.
(D) Calcular a diferença de desempenho e a forma de tirar pro-
veito do que se descobriu, por exemplo, é uma das ferramentas 
de aprendizado do benchmarking.
(E) O benchmarking deve ser utilizado como uma ferramenta 
de melhoria; não é um projeto finito, não fornece soluções, não 
copia ou imita outras operações e significa alocação de recur-
sos para a atividade.

7. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) Em 
relação ao conceito de organização, analise as assertivas e assinale 
a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Organiza-se com um único propósito – alcançar os objetivos e 
metas da empresa. II. Organização é análise, a identificação e a de-
finição do trabalho a ser feito para realizar os objetivos da empresa. 
III. Organizar implica a atribuição de responsabilidades e autoridade 
a pessoas e grupos. IV. Organização é um atributo de qualquer con-
junto estruturado ou ordenado segundo algum critério

(A) Apenas II e III.
(B) Apenas IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

8. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) A 
respeito das relações de trabalho nas organizações, na contempo-
raneidade, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s).

I. Em um cenário capitalista as relações de trabalho se definem 
como relações de emprego, travadas entre os sujeitos de direitos 
empregador e empregado e baseadas em uma legislação protetora 
do trabalho e do capital.

II. Banco de horas, contrato a tempo parcial e suspensão do 
contrato de trabalho para a participação do empregado em cursos 
ou programas de qualificação profissional por um período de até 
dois anos, são exemplos de flexibilização das leis trabalhista no Bra-
sil atual.
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III. Em um cenário neocapitalista o contrato individual de tra-
balho passa a ser o meio jurídico de estabelecimento das relações 
trabalhistas.

IV. A relação de trabalho característica da contemporaneidade 
é a relação de emprego assalariada, o que não quer dizer que não 
existam outros modos. Esse mesmo entendimento é extensivo ao 
trabalho autônomo, ao trabalho avulso e o eventual, exceto ao tra-
balhador rural e ao trabalhador doméstico, que possuem legislação 
própria.

(A) Apenas III e IV.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas I.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

9. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) Es-
tratégia é uma fórmula ampla para o modo como uma empresa vai 
competir, ou seja, sua vantagem competitiva e, dessa forma, criar 
uma estratégia competitiva, isto é, ter um diferencial. No processo 
de estratégia, em qual dos seus componentes o delineamento da 
finalidade está ancorado no trinômio mercado-cliente-produto?

(A) Objetivos.
(B) Missão.
(C) Metas.
(D) Valores.
(E) Visão.

10. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) 
Preencha a lacuna a seguir e assinale a alternativa correta. Quando 
se fala em organizações e ambiente, pode-se afirmar que as organi-
zações são oriundas de condições sociais e culturais em transforma-
ção e com capacidade de mudar também essas condições à medida 
que se expandem. As organizações são influenciadas pelo ambiente 
e o influenciam. Uma das maneiras por meio das quais uma organi-
zação influencia o ambiente é internalizando setores do ambiente 
que possam ameaçar sua estabilidade por intermédio de coopta-
ção. Outra maneira de interagir com o ambiente é modificando as 
formas de operar da organização, reestruturando a hierarquia e 
o(a) / os(as) __________ .

(A) mudanças.
(B) comunicação.
(C) processo decisório.
(D) pessoas.
(E) cultura.

11. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) 
“Capacidade de configurar e reconfigurar um conjunto de recursos 
segundo as demandas de um determinado projeto” e/ou “presun-
ção de igualdade” é que tipo de desejo essencial que as organiza-
ções gostariam de encontrar em seus colaboradores?

(A) Motivação.
(B) Habilidade.
(C) Liderança.
(D) Competência.
(E) Imagem pessoal.

12. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) 
Como é denominado o conjunto de técnicas que visa obter e anali-
sar informações que possibilitem estimar a qualidade da contribui-
ção prestada pelo empregado à organização?

(A) Avaliação de resultados.
(B) Análise e melhoria de processos.
(C) Técnica administrativa e de gestão.
(D) Networking.
(E) Gestão da Qualidade Total.

13. (AOCP - 2013 - COREN-SC - SECRETÁRIO EXECUTIVO) 
Preencha as lacunas a seguir e, em seguida, assinale a alternativa 
correta. Qualidade total é um modelo gerencial fundado na moti-
vação e participação de todo pessoal no / na _______. Representa 
o bem-estar dos empregados, a satisfação de seus clientes e de to-
dos os demais interessados e a busca da excelência organizacional, 
mediante o(a) __________ em que o todo sobrepuja a soma das 
partes.

(A) contexto dos métodos de trabalho / padrão de especifica-
ção
(B) estrutura organizacional formal / ação sinérgica
(C) satisfação das necessidades / normatização dos processos 
existentes na organização
(D) liderança eficaz / implementação do trabalho em grupo 
para a qualidade total
(E) análise do projeto organizacional / melhoramento contínuo

14. (AOCP - 2013 - COREN-SC - ADMINISTRADOR) Um con-
junto de entidades chamadas partes, elementos ou componentes, 
com alguma espécie de relação ou interação das partes e a visão 
de uma entidade nova e distinta, criada por essa relação, que se 
consegue enxergar focalizando o todo e não suas partes, compõem 
o conceito de

(A) Organização.
(B) Sistema.
(C) Planejamento estratégico.
(D) Ambiente.
(E) Administração.

15. (AOCP - 2013 - COREN-SC - ADMINISTRADOR) Com re-
lação ao planejamento organizacional, assinale a alternativa que 
mostra aspectos de cada nível de planejamento quanto à sua abran-
gência.

(A) Planejamento estratégico é voltado para a eficiência da or-
ganização, planejamento tático é voltado para a coordenação e 
integração da organização e planejamento operacional é volta-
do para a eficácia da organização.
(B) Planejamento estratégico é voltado para a coordenação da 
organização, planejamento tático é voltado para a integração 
da organização e planejamento operacional é voltado para a 
coordenação e integração da organização.
(C) Planejamento estratégico é voltado para a eficácia da orga-
nização, planejamento tático é voltado para a coordenação e 
integração da organização e planejamento operacional é volta-
do para a eficiência da organização.
(D) Planejamento estratégico é voltado para o sentido de ex-
celência da organização, planejamento tático é voltado para a 
eficiência e eficácia da organização e planejamento operacio-
nal é voltado para a composição da excelência da organização.
(E) Planejamento estratégico é voltado para a composição da 
excelência da organização, planejamento tático é voltado para 
a eficiência e eficácia da organização e planejamento operacio-
nal é voltado para o sentido de excelência da organização.
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DIREITO CONSTITUCIONAL

01.(AOCP - ANALISTA DE SISTEMAS-FUNPA-
PA-2018)

O conceito de “Constituição” como “a somatória dos 
fatores reais de poder dentro de uma sociedade” relacio-
na-se a qual concepção de Constituição?

(A) Sentido político.
(B) Sentido sociológico.
(C) Sentido jurídico.
(D) Sentido culturalista.
(E) Sentido democrático.

02.(AOCP - ANALISTA DE SISTEMAS-FUNPA-
PA-2018)

Assinale a alternativa correta em relação à classifica-
ção da Constituição da República Brasileira.

(A) É uma constituição outorgada.
(B) É uma constituição flexível.
(C) É uma constituição sintética.
(D) É uma constituição dogmática.
(E) É uma constituição costumeira.

03.(AOCP - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL -SESMA BELÉM-2018)

A Constituição da República Federativa do Brasil, vi-
gente desde 1988, foi instituída por uma Assembleia Cons-
tituinte majoritariamente composta pelo pleito de 1986. 
Assim sendo, a Carta Política pode ser classificada como

(A) despótica.
(B) imutável.
(C) autoritária.
(D) democrática.
(E) elástica.

04.(AOCP - BIOMÉDICO -SESMA BELÉM-2018)
A Constituição, em sentido formal, é o documento es-

crito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da 
comunidade do Estado, elaboradas por um processo consti-
tuinte específico. A Constituição da República Federativa do 
Brasil, vigente desde 1988, pode ser classificada como

(A) flexível e programática.
(B) rígida e programática.
(C) flexível e promulgada.
(D) rígida e não-escrita.
(E) flexível e outorgada.

05.(AOCP - PROCURADOR MUNICIPAL I -PREF JF-
2016)

Acerca da classificação das constituições, assinale a al-
ternativa INCORRETA.

(A) Outorgadas ou ditatoriais são as Constituições im-
postas unilateralmente por uma pessoa ou grupo que 
exerce poder político sem respaldo popular.

(B) Promulgadas, democráticas, votadas ou populares 
são as Constituições elaboradas com a efetiva parti-
cipação do povo, que, para tanto, elege uma Assem-
bleia Nacional Constituinte com a tarefa de elaborar o 
texto constitucional em conformidade com os anseios 
populares.
(C) Rígida é a Constituição somente alterável median-
te processo, solenidades e exigências formais espe-
ciais, diferentes e mais difíceis que os de formação 
das leis ordinárias ou complementares.
(D) As Constituições analíticas, também conhecidas 
como extensas, prolixas ou amplas, são aquelas que 
tratam meticulosa e detalhadamente de vários assun-
tos, exibindo grande quantidade de artigos.
(E) As Constituições dogmáticas, também conhecidas 
como históricas, consagram valores dominantes na 
época de sua elaboração, podem ser escritas ou não 
e elaboradas de uma vez só, ou ainda, ao longo do 
tempo pelo poder constituinte derivado.

06.(AOCP - AUDITOR -TCE-PA-2012) 
Acerca da classificação das constituições, assinale a al-

ternativa correta.
(A) A constituição pactuada é aquela em que o poder 
constituinte originário se concentra nas mãos de mais 
de um titular.
(B) A constituição outorgada é aquela que é fruto de 
uma Assembleia Nacional Constituinte.
(C) A constituição promulgada é aquela imposta de 
maneira unilateral.
(D) A constituição cesarista é democrática formada 
por um projeto elaborado pelo povo.
(E) A constituição escrita é aquela formada por vários 
documentos legais, inclusive com decisões judiciais e 
usos e costumes.

07.(AOCP - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO -BA-
DESUL-ADVOGADO-2010)

A respeito da classificação das constituições, a Consti-
tuição da República Federativa do Brasil de 1988 pode ser 
classificada como

(A) formal, escrita, outorgada, sintética, dogmática e 
rígida.
(B) material, escrita, histórica, promulgada, analítica e 
flexível.
(C) formal, escrita, dogmática, promulgada, analítica e 
rígida.
(D) formal, escrita, histórica, outorgada, sintética e fle-
xível.
(E) material, escrita, dogmática, outorgada, analítica e 
rígida.



NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

2

08.(AOCP - JUIZ DO TRABALHO -TRT 9ª REGIÃO-
-2004-XIX) 

Segundo doutrina de J. J. Gomes Canotilho, considere 
as proposições a seguir:

I. A autoprimazia normativa significa que as normas 
constitucionais não derivam a sua validade de outras nor-
mas com dignidade hierárquica superior.

II. A Constituição formada por normas feitas e aceitas 
depende de um valor normativo formal e material supe-
rior para conferir-lhe legitimidade material.

III. A Constituição funda-se em norma estrutural escri-
ta de hierarquia maior para adquirir legitimidade proces-
sual democrática.

IV. Independe de pressuposição de legitimidade pro-
cessual democrática e legitimidade material a autoprima-
zia normativa.

V. Normas de direito constitucional são consideradas 
como normas primárias de produção jurídica cujo caráter 
de juridicidade junge-se ao problema teorético-jurídico 
das fontes de direito.

Assinale a alternativa correta:
(A) todas as proposições estão corretas
(B) apenas a proposição V está correta
(C) as proposições III e IV estão corretas
(D) as proposições II, III e IV estão corretas
(E) as proposições I e V estão corretas

09.(AOCP - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO -BA-
DESUL-ADVOGADO-2010) 

Sobre o ingresso dos Tratados Internacionais no direito 
brasileiro, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

( ) Se o tratado versar sobre direitos humanos e for 
aprovado nas duas Casas do Congresso Nacional, em dois 
turnos de votação e por 3/5 de seus membros, terá status 
constitucional.

( ) Segundo o STF, se o tratado versar sobre direitos 
humanos e não for aprovado com quorum de Emenda 
Constitucional, ingressará no Brasil com status infracons-
titucional e supralegal.

( ) Devem ser observadas três fases para a incorpora-
ção de um tratado internacional no ordenamento jurídico 
brasileiro: 1ª: Celebração pelo Presidente da República; 
2ª: Referendo do Congresso Nacional e 3ª: Edição de de-
creto do Presidente da República, promulgando o ato ou 
tratado devidamente ratificado pelo Congresso Nacional. 

(A) F – F – F.
(B) V – V – V.
(C) F – V – V.
(D) V – F – V.
(E) V – F – F.

10.(AOCP - CONTADOR -CM IRATI-2009) 
Interpretar a norma é compreender o que o legislador 

quer dizer. É a análise da norma jurídica que vai ser aplica-
do nos casos concretos. Quanto às fontes que interpretam 
a norma, como elas podem ser classificadas?

(A) Gramatical, lógica e sistemática.
(B) Declarativa, extensiva e restritiva.
(C) Literal, filológica e autêntica.
(D) Autêntica, doutrinária e jurisprudencial.
(E) Finalística, teleológica e histórica.

11.(AOCP - FISCAL AMBIENTAL -VALENÇA-BA-2016 
)

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assi-
nale a alternativa que apresenta um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil.

(A) Igualdade entre os Estados.
(B) Repúdio ao Terrorismo e ao Racismo.
(C) A dignidade da pessoa humana.
(D) Autodeterminação dos povos.
(E) Concessão de asilo político.

12.(AOCP - FISCAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL -VALEN-
ÇA-BA-2016 )

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, a ci-
dadania é

(A) um dever individual.
(B) uma obrigação de quem habita o território nacio-
nal.
(C) uma garantia coletiva.
(D) um fundamento da República Federativa do Brasil.
(E) um dever coletivo.

13.(AOCP - TÉCNICO AMBIENTAL -VALENÇA-
-BA-2016)

É um fundamento da República Federativa do Brasil
(A) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
(B) garantir o desenvolvimento nacional.
(C) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais.
(D) promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação.
(E) o pluralismo político

14.(AOCP - AUDITOR FISCAL -PREF JF-2016)
A instituição do Estado Democrático visa garantir
(A) a liberdade, a igualdade e a limitação do acesso 
à justiça para conferir equidade nos controles pro-
cessuais, promovendo o imediatismo na prestação 
jurisdicional.
(B) uma sociedade fraterna e solidária, independente 
de preconceitos.
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1. (AOCP-2019-PREFEITURA DE SÃO BENTO DO 
SUL - SC)

Em se tratando da Lei de Licitações (Lei Federal nº 
8.666/1993), assinale a única alternativa inteiramente 
correta dentre as seguintes.

(A) É obrigatória a licitação quando a União tiver que 
intervir no domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento.
(B) Concurso é a modalidade de licitação entre inte-
ressados devidamente cadastrados ou que atende-
rem a todas as condições exigidas para cadastramen-
to até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas, observada a necessária qualificação.
(C) quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, confor-
me critérios constantes de edital publicado na im-
prensa oficial, com antecedência mínima de 45 (qua-
renta e cinco) dias.
(D) É dispensável a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, justificada-
mente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condi-
ções preestabelecidas.

2. (AOCP-2019-IBGE)
José, servidor público estável, lotado e em exercício 

na sede do IBGE, localizado em Brasília (DF), foi requisita-
do para desenvolver suas atividades na Unidade do IBGE 
localizada no Município do Rio de Janeiro (RJ). O Depar-
tamento de Gestão de Pessoas (DGP) informou que esse 
servidor não está de licença e nem gozando de afasta-
mento legal. Nesse caso, consoante à Lei nº 8.112/1990 
e suas alterações, José terá, no mínimo,

(A) 10 (dez) dias e, no máximo, 30 (trinta) dias de pra-
zo, contados da publicação do ato, para a retomada 
do efetivo desempenho das atribuições do cargo, po-
rém poderá declinar desses prazos.
(B) 12 (doze) dias e, no máximo, 24 (vinte e quatro) 
dias de prazo, contados da publicação do ato, para a 
retomada do efetivo desempenho das atribuições do 
cargo, porém poderá declinar desses prazos.
(C) 15 (quinze) dias e, no máximo, 30 (trinta) dias de 
prazo, contados da publicação do ato, para a retoma-
da do efetivo desempenho das atribuições do cargo, 
porém poderá declinar desses prazos.
(D) 20 (vinte) dias e, no máximo, 30 (trinta) dias de 
prazo, contados da publicação do ato, para a retoma-
da do efetivo desempenho das atribuições do cargo, 
porém poderá declinar desses prazos.

(E) 30 (trinta) dias e, no máximo, 45 (quarenta e cin-
co) dias de prazo, contados da publicação do ato, 
para a retomada do efetivo desempenho das atribui-
ções do cargo, porém poderá declinar desses prazos.

3. (AOCP-2019-IBGE)
Em detrimento de uma Reforma Administrativa, rea-

lizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Flávio, servidor público estável, teve seu cargo 
extinto por força de Lei e foi colocado em disponibilida-
de, passando a perceber remuneração proporcional ao 
seu tempo de serviço, assegurada até O seu adequado 
reingresso em outro cargo público. Um tempo depois, 
ele reingressou no serviço público em cargo, atribuição e 
vencimento compatíveis com seu cargo de origem. Nessa 
situação, no reingresso de Flávio, deverá ocorrer

(A) recondução
(B) aproveitamento
(C) reversão
(D) reintegração
(E) readaptação

4. (AOCP-2019- CÂMARA DE CABO DE SANTO 
AGOSTINHO - PE)

A respeito dos atos administrativos, assinale a alter-
nativa correta.

(A) Tendo como referência a Lei de Ação Popular, são 
05 (cinco) os requisitos do ato administrativo: compe-
tência, finalidade, forma, motivo e autoexecutoriedade.
(B) Será permitida, em caráter excepcional e por mo-
tivos relevantes devidamente justificados, a avocação 
temporária de competência atribuída a órgão hierar-
quicamente superior ou inferior.
(C) A circular é ato administrativo individual que estipu-
la ordens e determinações internas e estabelece nor-
mas que geram direitos ou obrigações internas a indiví-
duos específicos.
(D) Quanto à formação, os atos administrativos po-
dem ser divididos em simples, compostos ou com-
plexos, sendo que estes últimos são formados pela 
soma de vontades de órgãos públicos independen-
tes, em mesmo nível hierárquico, constituindo a apo-
sentadoria de servidor público exemplo de ato admi-
nistrativo complexo.

5. (AOCP-2018-ADAF - AM)
A modalidade de licitação entre interessados do 

ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, es-
colhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 
pela unidade administrativa é o/a

(A) pregão.
(B) tomada de preço.
(C) convite.
(D) leilão.
(E) concorrência.
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6. (AOCP-2018-ADAF - AM)
Com base na Lei nº 10.520/2002, referente à fase ex-

terna do pregão, o prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do aviso, NÃO 
será inferior a

(A) 8 (oito) dias úteis.
(B) 10 (dez) dias úteis
(C) 15 (quinze) dias úteis.
(D) 30 (trinta) dias úteis.
(E) 45 (quarenta e cinco) dias úteis.

7. (AOCP - 2018 - UEFS - ANALISTA UNIVERSITÁ-
RIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS)

Os prazos mínimos para convocação dos licitantes 
quando for do tipo melhor técnica ou de técnica e preço 
serão, respectivamente:

(A) 15 dias para Concorrência e 05 dias para Tomada 
de Preços.
(B) 30 dias para Concorrência e 15 dias para Tomada 
de Preços.
(C) 20 dias para Concorrência e 10 dias para Tomada 
de Preços.
(D) 45 dias para Concorrência e 30 dias para Tomada 
de Preços.
(E) 60 dias para Concorrência e 45 dias para Tomada 
de Preços.

8. (AOCP - 2018 - UEFS - ANALISTA UNIVERSITÁ-
RIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS)

São situações em que o processo licitatório pode ser 
dispensado, EXCETO

(A) guerra ou grave perturbação da ordem.
(B) obras e serviços de engenharia de até 10% do li-
mite previsto para a execução dessa atividade na mo-
dalidade concorrência.
(C) emergência ou calamidade pública.
(D) comprometimento da segurança nacional.
(E) aquisição ou restauração de obras de arte ou ob-
jetos históricos.

9. (AOCP - 2018 - UEFS - ANALISTA UNIVERSITÁ-
RIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS)

A vinculação da licitação às prescrições legais que a 
regem em todos seus atos e fases é imposta pelo princí-
pio

(A) do procedimento formal.
(B) da vinculação ao edital.
(C) da publicidade.
(D) do julgamento objetivo.
(E) da probidade administrativa.

10. (AOCP - 2018 - UNIR - ASSISTENTE DE TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO)

Em sentido amplo, utiliza-se a expressão contratos da 
Administração para abranger todos os contratos celebra-
dos pela Administração Pública. Entretanto a expressão 
contrato administrativo é mais restrita. Sobre contrato 
administrativo, julgue como VERDADEIRO ou FALSO, o 
item a seguir.

Nos contratos administrativos, a Administração apa-
rece com uma série de prerrogativas que garantem a sua 
posição de supremacia sobre particular; elas vêm expres-
sas precisamente por meio das chamadas cláusulas exor-
bitantes ou de privilégio.

(   ) CERTO 
(   ) ERRADO

11. (AOCP - 2018 - UNIR - ASSISTENTE DE TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO)

Em sentido amplo, utiliza-se a expressão contratos da 
Administração para abranger todos os contratos celebra-
dos pela Administração Pública. Entretanto a expressão 
contrato administrativo é mais restrita. Sobre contrato 
administrativo, julgue como VERDADEIRO ou FALSO, o 
item a seguir.

Um contrato administrativo possui características bá-
sicas, presentes em qualquer tipo de contrato, por exem-
plo, ser um acordo voluntário de vontades, formando 
uma vontade contratual unitária, condicionante e con-
dicionada reciprocamente, e que coexistem no tempo.

(   ) CERTO 
(   ) ERRADO

12. (AOCP - 2018 - UNIR - ASSISTENTE DE TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO)

Em sentido amplo, utiliza-se a expressão contratos 
da Administração para abranger todos os contratos ce-
lebrados pela Administração Pública. Entretanto a ex-
pressão contrato administrativo é mais restrita. Sobre 
contrato administrativo, julgue como VERDADEIRO ou 
FALSO, o item a seguir.

A expressão contrato administrativo é utilizada para 
designar os ajustes que a Administração, nessa qualida-
de, celebra para a consecução de fins particulares, se-
gundo o regime jurídico de direito privado, seja com pes-
soas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas.

(   ) CERTO 
(   ) ERRADO

13. (AOCP - 2018 - UNIR - ASSISTENTE DE TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO)

A Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriqueci-
mento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública direta, indireta ou 
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1. (AOCP - 2012 - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO -TCE-
-PA-FISCALIZAÇÃO-DIREITO)

De acordo com o Código Penal, analise as assertivas e assinale 
a alternativa que aponta as corretas.

I. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de 
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos 
penais da sentença condenatória.

II. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, 
não aplica-se aos fatos anteriores.

III. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o perío-
do de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determina-
ram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

IV. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou 
omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

(A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e III
(D) Apenas I, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

2. (AOCP - 2012 - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO -TCE-
-PA-PROCURADORIA)

De acordo com o Código Penal, o agente que, voluntariamente, 
desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se 
produza,

(A) terá sua pena reduzida de um a dois terços.
(B) só responde pelos atos já praticados.
(C) terá sua pena reduzida à metade.
(D) fica excluída sua culpabilidade.
(E) fica isento de qualquer penalida

3. (AOCP - 2012 - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO -TCE-
-PA-FISCALIZAÇÃO-DIREITO)

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as cor-
retas. De acordo com o Código Penal, não há crime quando o agen-
te pratica o fato

I. em estado de necessidade.
II. em legítima defesa.
III. em estrito cumprimento de dever legal.
IV. no exercício regular de direito.

(A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e III
(D) Apenas I, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

4. (AOCP - 2018 - SOLDADO PM TO)
Sobre as disposições contidas no Código Penal acerca do crime, 

assinale a alternativa correta.
(A) O agente que aponta simulacro de arma de fogo para a ví-
tima, acreditando tratar-se de arma de fogo real, e pressiona o 
gatilho, responde por tentativa de homicídio para o qual será 
aplicada a pena correspondente ao crime consumado, diminu-
ída de dois a três quintos.
(B) Durante um naufrágio, duas pessoas acreditam haver ape-
nas uma boia salva vidas e, disputando-a, uma mata a outra. 
Em seguida, o agente percebe que havia outra boia disponível. 
Nesse caso, verifica-se a ocorrência do estado de necessidade 
real, o qual exclui a ilicitude da conduta.
(C) O Policial Civil que, ao efetuar uma prisão determinada por 
ordem judicial, é obrigado a fazer uso da força, provocando 
ofensas à integridade física do preso, não responde pelo cri-
me de lesão corporal, dado que praticou a conduta em estrito 
cumprimento de dever legal, o que exclui a culpabilidade do 
agente.
(D) Um Policial Civil que algema um cidadão honesto, sósia de 
um fugitivo age com erro de tipo permissivo ou descriminante 
putativa e, por isso, é isento de pena.
(E) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 
execução ou impede que o resultado se produza, responde pe-
los atos já praticados com pena reduzida de um a dois terços.

5. (AOCP - 2012 - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO -TCE-
-PA-PROCURADORIA)

De acordo com o Código Penal, o erro sobre a ilicitude do fato,
(A) se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la 
de um sexto a um terço.
(B) é inescusável.
(C) se inevitável, diminui a pena de um sexto a um terço; se 
evitável, será inescusável.
(D) se inevitável, exclui a tipicidade; se evitável, exclui a ilicitude 
do fato.
(E) reduz a pena à metade

6. (AOCP - 2012 - AUDITOR -TCE-PA) 
Assinale a alternativa correta a respeito do concurso de pesso-

as na forma prevista no Código Penal.
(A) No concurso de pessoas, se a participação for de menor im-
portância, a pena pode ser diminuída de um sexto a dois terços.
(B) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas 
penas a este cominadas, independentemente de sua culpabi-
lidade.
(C) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de cará-
ter pessoal, inclusive quando elementares do crime.
(D) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos 
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumen-
tada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado 
mais grave.
(E) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo dis-
posição expressa em contrário, são puníveis, mesmo se o crime 
não chega, pelo menos, a ser tentado
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7. (AOCP - 2012 - ANALISTA DE PROJETOS -BRDE-JURÍDICA)
De acordo com as regras de Direito Penal, a respeito da suspen-

são condicional da pena, assinale a alternativa correta.
(A) Ainda que preenchidos os requisitos legais, o magistrado 
pode indeferir a suspensão condicional da pena, tendo em vis-
ta a gravidade do crime praticado.
(B) A condenação anterior à pena de multa não impede a con-
cessão do benefício.
(C) A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 
quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, des-
de que o condenado seja maior de sessenta anos de idade.
(D) A suspensão condicional estende seus efeitos às penas res-
tritivas de direitos e à multa.
(E) É facultativa a revogação da suspensão condicional da pena 
quando o beneficiário é condenado, em sentença irrecorrível, 
por crime doloso.

8. (AOCP - 2012 - AUDITOR -TCE-PA) 
A respeito das causas extintivas da punibilidade previstas no 

Código Penal, analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

I. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente; pela anistia, 
graça ou indulto.

II. Extingue-se a punibilidade pela renúncia do direito de queixa 
ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação pública. 

III. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, 
elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se 
estende a este. 

IV. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles 
não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da 
conexão. 

(A) Apenas I e IV.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II e IV.
(E) I, II, III e IV.

9. (AOCP - 2004-XIX - JUIZ DO TRABALHO -TRT 9ª REGIÃO)
Considere as assertivas a seguir, em relação ao crime de redu-

ção à condição análoga à de escravo:
I. Caracteriza-se pela submissão da pessoa a trabalhos forçados 

ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-a a condições degradantes 
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.

II. A pena prevista para este crime é de reclusão, de dois a oito 
anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

III. Na pena prevista legalmente para o crime, incorre quem 
cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do traba-
lhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

IV. Na pena prevista legalmente para o crime, incorre quem 
mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-
-lo no local de trabalho.

V. A pena prevista legalmente é aumentada em um terço, se o 
crime é cometido contra criança ou adolescente.

Marque a alternativa correta: 
(A) todas as proposições estão corretas 
(B) somente a proposição V está incorreta 
(C) somente a proposição IV está incorreta 
(D) somente a proposição II está incorreta 
(E) somente as proposições III e IV estão incorretas

10. (AOCP - 2004-XIX - JUIZ DO TRABALHO -TRT 9ª REGIÃO)
Considere as assertivas a seguir em relação ao crime de apro-

priação indébita previdenciária:
I. se caracteriza por deixar de repassar à previdência social as 

contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal 
ou convencional

II. a pena prevista para o crime é de reclusão, de 3 (três) a 5 
(cinco) anos, e multa

III. na pena prevista legalmente para o crime, incorre quem 
deixar de: - recolher, no prazo legal, contribuição ou outra impor-
tância destinada à previdência social que tenha sido descontada 
de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do 
público; - recolher contribuições devidas à previdência social que 
tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda 
de produtos ou à prestação de serviços; - pagar benefício devido 
a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido 
reembolsados à empresa pela previdência social

IV. é faculdade do juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar so-
mente a de multa se o agente for primário e de bons anteceden-
tes, desde que: - tenha promovido, após o início da ação fiscal e 
antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social 
previdenciária, inclusive acessórios; ou – o valor das contribuições 
devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabe-
lecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o 
mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais

V. a punibilidade não é extinta, mesmo que o agente espon-
taneamente, declare, confesse e efetue o pagamento das contri-
buições, importâncias ou valores e preste as informações devidas à 
previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes 
do início da ação fiscal

Marque a alternativa correta:
(A) todas as proposições estão corretas
(B) as proposições I e II são as únicas incorretas
(C) a proposição IV é a única incorreta
(D) as proposições III e IV são as únicas incorretas
(E) as proposições II e V são as únicas incorretas-

11. (AOCP - 2009 - ANALISTA JUDICIÁRIO -TRE RO-APOIO 
ESPECIALIZADO-MEDICINA)

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo 
com o Código Penal, deixar o médico de denunciar à autoridade 
pública doença cuja notificação é compulsória caracteriza 

I. crime denominado infração de medida sanitária preventiva. 
II. crime punido com reclusão.
III. crime denominado omissão de notificação de doença. 
IV. crime punido com detenção. 

(A) Apenas I e III estão corretas.
(B) Apenas II e III estão corretas.
(C) Apenas III e IV estão corretas.
(D) Apenas II, III e IV estão corretas.
(E) I, II, III e IV estão corretas.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

01.(AOCP-2018-PC-ES)
Sobre as provas no processo penal brasileiro, assina-

le a alternativa correta.
(A) O direito processual penal brasileiro não adota 
o sistema de avaliação de prova denominado “livre 
convicção” em nenhum dos ritos existentes no Códi-
go de Processo Penal.
(B) O Tribunal do Júri utiliza o sistema de avaliação de 
prova chamado de “prova legal ou tarifada”, onde há 
o preestabelecimento de um determinado valor para 
cada prova produzida no processo.
(C) O juiz poderá fundamentar sua decisão exclusiva-
mente nos elementos informativos colhidos na inves-
tigação se a defesa do réu assim anuir em audiência 
de interrogatório.
(D) A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, 
sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, 
mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção 
antecipada de provas consideradas urgentes e rele-
vantes, observando a necessidade, adequação e pro-
porcionalidade da medida.
(E) São expressamente vedadas ao Juízo.

02.(AOCP-2018-PC-ES)
Sobre o rito especial dos processos sobre crimes de 

responsabilidade dos funcionários públicos, o que pres-
creve o direito processual penal brasileiro?

(A) Nos crimes de responsabilidade dos funcionários 
públicos, competirá o processo e julgamento aos juí-
zes leigos até o recebimento da denúncia.
(B) Se não for conhecida a residência do acusado, ou 
este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á no-
meado advogado público filiado à procuradoria res-
pectiva ao ente federativo, a quem caberá apresentar 
o pedido de suspensão dos autos até a devida citação.
(C) A resposta não poderá ser instruída com documen-
tos e justificações, mas tão somente com a indicação 
de eventuais testemunhas abonatórias.
(D) Na instrução criminal dos crimes de responsabili-
dade dos funcionários públicos e nos demais termos 
desse tipo de processo, observar-se-á o disposto nos 
capítulos do Código de Processo Penal relativos após 
processos de rito comum.
(E) O Juízo não poderá rejeitar a denúncia antes que 
se efetive a fase instrutória do processo penal com o 
interrogatório do réu.

03.(AOCP-2013-MPE-BA)
De acordo com o Código de Processo Penal, analise 

as assertivas e assinale a alternativa que aponte as cor-
retas.

I. O Ministério Público não poderá requerer a devolu-
ção do inquérito à autoridade policial, senão para novas 
diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denún-
cia.

II. A autoridade policial poderá mandar arquivar au-
tos de inquérito.

III. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito 
pela autoridade judiciária, por falta de base para a de-
núncia, a autoridade policial poderá proceder a novas 
pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

IV. Nos crimes em que não couber ação pública, os 
autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, 
onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu re-
presentante legal, ou serão entregues ao requerente, se 
o pedir, mediante traslado.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II, III e IV.

04.(AOCP - 2012 - BRDE - ANALISTA DE PROJETOS 
- JURÍDICA)

De acordo com o Código de Processo Penal, no que 
se refere à sentença, assinale a alternativa correta.

(A) Qualquer das partes poderá, no prazo de 3 (três) 
dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que 
nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição 
ou omissão.
(B) Encerrada a instrução probatória, se entender ca-
bível nova definição jurídica do fato, em consequência 
de prova existente nos autos de elemento ou circuns-
tância da infração penal não contida na acusação, o 
Ministério Público deverá mover nova ação, haja vista 
a vedação legal quanto à possibilidade de aditamento.
(C) O juiz, sem modificar a descrição do fato contida 
na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição 
jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha 
de aplicar pena mais grave. 
(D) Nos crimes de ação pública, é vedado ao juiz re-
conhecer agravantes, quando nenhuma tenha sido 
alegada.
(E) Nos crimes de ação pública, o juiz não poderá pro-
ferir sentença condenatória, quando o Ministério Pú-
blico tenha opinado pela absolvição.

05.(AOCP-2018-PC-ES)
Jurisdição é o poder atribuído, constitucionalmente, 

ao Estado para aplicar a lei ao caso concreto, compondo 
litígios e resolvendo conflitos. Sobre a temática da com-
petência jurisdicional, assinale a alternativa correta.
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(A) Continência significa o liame existente entre infra-
ções, cometidas em situações de tempo e lugar que as 
tornem indissociáveis, bem como a união entre deli-
tos, uns cometidos para, de alguma forma, propiciar, 
fundamentar ou assegurar outros, além de poder ser 
o cometimento de atos criminosos de vários agentes 
reciprocamente.
(B) A conexão e a continência não são ordinariamente 
consideradas causas suficientes para a modificação da 
competência.
(C) Será facultativa a separação dos processos quando 
as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias 
de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo ex-
cessivo número de acusados e para não Ihes prolongar 
a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o 
juiz reputar conveniente a separação.
(D) No concurso entre a competência do júri e a de 
outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a com-
petência deste.
(E) A conexão e a continência importarão unidade de 
processo e julgamento inclusive no concurso entre a 
jurisdição comum e a do juízo de menores (vara da 
infância e juventude).

06.(AOCP - ADVOGADO (CM PLANALTINA 
PR)/2009)

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s).

I. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou 
queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e orde-
nará a notificação do acusado, para responder por escri-
to, dentro do prazo de quinze dias.

II. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou 
queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e orde-
nará a notificação do acusado, para responder por escri-
to, dentro do prazo de dez dias.

III. Se não for conhecida a residência do acusado, ou 
este se achar fora da jurisdição do juiz, o processo se-
guirá a sua revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos 
alegados na denuncia ou queixa.

IV. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despa-
cho fundamentado, se convencido, pela resposta do acu-
sado ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da 
improcedência da ação.

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e IV.
(D) Apenas I, III e IV.
(E) I, II, III, IV.

07.(AOCP-2013-MPE-BA)

De acordo com o Código de Processo Penal, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponte as cor-
retas.

I. O Ministério Público não poderá requerer a devolu-
ção do inquérito à autoridade policial, senão para novas 
diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

II. A autoridade policial poderá mandar arquivar au-
tos de inquérito.

III. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito 
pela autoridade judiciária, por falta de base para a de-
núncia, a autoridade policial poderá proceder a novas 
pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

IV. Nos crimes em que não couber ação pública, os 
autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, 
onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu re-
presentante legal, ou serão entregues ao requerente, se 
o pedir, mediante traslado.

(A) Apenas I e II.
(B)Apenas I, II e IV.
(C)Apenas I, III e IV.
(D)Apenas I e III.
(E) I, II, III e IV.

08.(AOCP - 2018 - PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MA - 
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - SERVIÇO SOCIAL)

De acordo com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), no atendimento à mulher em situação de vio-
lência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, 
entre outras providências,

(A) encaminhar pedido de proteção policial ao Minis-
tério Público e proceder a efetiva proteção assim que 
autorizado pelo Poder Judiciário.
(B)fornecer transporte para a ofendida e seus depen-
dentes para o Distrito policial mais próximo, onde de-
verão permanecer até deliberação do Judiciário, como 
medida de segurança.
(C)expedir intimação determinando que o ofensor en-
tregue os pertences pessoais da ofendida para a auto-
ridade policial.
(D)prender provisoriamente o ofensor pelo prazo de 
30 dias, comunicando de imediato o Ministério Públi-
co e a autoridade judiciária.
(E)encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saú-
de e ao Instituto Médico Legal.

09.(AOCP - 2018 - PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MA - 
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - SERVIÇO SOCIAL)

Segundo disciplina a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria 
da Penha), o juiz assegurará à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, para preservar sua inte-
gridade física e psicológica, a manutenção do vínculo tra-
balhista, quando necessário o afastamento do local de 
trabalho, por
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1. (NSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - PERITO MÉDICO 
LEGISTA - PSIQUIATRA) O perito, ao analisar um adulto, constatou 
que este apresenta sinais excitatórios apenas ao usar objetos que 
remetem à infância, tais como usar chupeta, tomar mamadeira ou 
usar fraudas. Assinale a alternativa que apresenta a parafilia corres-
pondente ao caso

(A) Anastemafilia.
(B) Anililagmia.
(C) Anaclitismo.
(D) Alotriorastia.
(E) Amaurofilia.

2. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - PERITO MÉDICO 
LEGISTA - PSIQUIATRA) A perícia nos Transtornos por uso de subs-
tâncias psicoativas é um tema bastante relevante para a psiquiatria 
forense. Assinale a alternativa correta relacionada a esse assunto.

(A) A apuração da imputabilidade do agente que tenha cometi-
do um delito em razão de dependência ou sob efeito de droga 
perfaz-se de acordo com o critério biológico.
(B) De acordo com a natureza da embriaguez, as consequências 
jurídico-penais poderão sofrer profundas alterações; sendo um 
atenuador de pena a embriaguez preordenada.
(C) Nos crimes relacionados ao uso de substância psicoativa, 
o perito deverá verificar a existência de transtorno mental, o 
nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito, exa-
minar a capacidade de entendimento e determinação do agen-
te na época do fato, bem como o dolo ou a culpa no momento 
da conduta.
(D) O álcool é a substância psicoativa mais consumida pela po-
pulação brasileira, sendo ingerida em maior proporção por in-
divíduos do sexo masculino, e a intoxicação por tal substância 
pode provocar alterações no afeto, na linguagem, na conduta e 
na cognição. A ingestão de álcool, em caso fortuito, pode alte-
rar a imputabilidade penal.
(E) Os indivíduos usuários de álcool podem apresentar quadro 
alucinatório, similar ao delirium tremens, aproximadamente 07 
dias após a diminuição, o aumento ou a interrupção do consu-
mo da substância supracitada.

3. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - PERITO MÉDICO 
LEGISTA - PSIQUIATRA) Sobre o tema de perícias psiquiátricas fo-
renses, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O exame pericial psiquiátrico é uma espécie de avaliação 
psiquiátrica cuja finalidade é elucidar fato de interesse de au-
toridade judiciária, policial, administrativa ou, eventualmente, 
particular.
(B) Ao ser designado perito, o psiquiatra terá, em regra, o dever 
de aceitar a atribuição. Trata-se, em regra, de um múnus públi-
co que obriga todo cidadão a servir à justiça.
(C) É possível, excepcionalmente, ao perito designado apresen-
tar escusas a tal encargo, as quais são basicamente a falta de 
conhecimento técnico do profissional, os impedimentos, sus-
peições e o motivo legítimo.
(D) O juiz, o perito e o assistente técnico estão sujeitos às alega-
ções de impedimento e suspeição das leis processuais.
(E) A escusa do perito para não assumir o encargo será apre-
sentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, 
da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de 
renúncia ao direito a alegá-la.

4. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - Perito Médico Legista 
- Psiquiatra) O exame pericial psiquiátrico forense está relacionado 
ao ramo do direito. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

(A) Dispondo de habilitação técnica, a aceitação da perícia é um 
dever, exceto se presente impedimentos, suspeições ou algum 
motivo legítimo para justificar a escusa.
(B) A perícia é um meio de obtenção de prova, e o perito é um 
auxiliar do juízo.
(C) O perito deve ter conhecimento técnico sobre a matéria e 
suficiente conhecimento jurídico sobre o que se discute no pro-
cesso, sendo seu laudo acatado pelo Juiz.
(D) As avaliações periciais psiquiátricas são de natureza trans-
versal e retrospectiva.
(E) Há grande semelhança entre o exame pericial psiquiátrico e 
o exame psiquiátrico clínico.

5. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - PERITO MÉDICO LE-
GISTA - PSIQUIATRA) No tocante à medicina forense e à psiquiatria 
forense e estas relacionadas à lei, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O exercício da medicina compreende três domínios indis-
sociáveis entre si, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor que se 
complementam e interagem na busca de seu objetivo principal, 
qual seja, curar algumas vezes, aliviar quase sempre e consolar 
sempre.
(B) A psiquiatria forense é uma especialidade médica na qual a 
interface com o direito é muito intensa, pois as enfermidades 
mentais com frequência produzem quebra no teste de realida-
de, alterando a conduta social e moral do paciente.
(C) A psiquiatria forense é uma subespecialidade da psiquiatria. 
Ontologicamente, contudo, pode ser considerada parte da me-
dicina legal, pois é uma decorrência natural da interface entre 
uma especialidade médica com o direito.
(D) Pelo menos quatro conceitos filosóficos são indispensáveis 
para o exercício da psiquiatria forense, discernimento, enten-
dimento, determinação e sensibilidade para com o periciando.
(E) Toda medida de proteção a uma pessoa ou a um grupo hu-
mano de vulneráveis exige que, primeiramente, se discrimine 
quem é vulnerável. Assim uma questão atual consiste em es-
tabelecer se as medidas de proteção a enfermos são avanços 
da civilização ou, contrariamente, mais um abuso acometido 
contra eles.

6. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - PERITO MÉDICO 
LEGISTA - PSIQUIATRA) São documentos médico-legais:

(A) notificações, atestados, prontuários e relatórios.
(B) atestados, declarações médicas, declaração de óbito e no-
tificações.
(C) notificações, prontuários, laudos e declarações médicas.
(D) relatórios, atestados, declaração de nascido vivo e declara-
ção de óbito.
(E) pareceres, atestados, laudos e declaração de nascido vivo.

7. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - PERITO MÉDICO 
LEGISTA - PSIQUIATRA) Em relação à função do assistente técnico 
em perícia, assinale a alternativa correta.

(A) Elaborar quesitos que serão respondidos pelo perito Judi-
cial durante a perícia.
(B) Acompanhar e supervisionar os trabalhos periciais, tecendo 
questionamentos quando necessário.
(C) Comentar os trabalhos periciais através do laudo após ma-
nifestação do perito.
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(D) Trata-se de um serviço particular, cujos honorários devem 
ser combinados entre o contratante e o contratado, mas tam-
bém está presente na Justiça gratuita para a população que 
comprovar baixa renda.
(E) Concordar ou discordar do trabalho realizado pelo perito 
Judicial.

8. (INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - TÉCNICO EM NECRÓP-
SIA E ANATOMIA) A tentacânula é um instrumento utilizado nas 
necropsias que se caracteriza por ser

(A) um bloco maciço em forma de paralelepípedo, com conca-
vidade em um dos lados maiores.
(B) um alicate de corte formado por uma ponta cega e romba e 
a outra pontiaguda e afiada, ambas em arco.
(C) uma lâmina sulcada com uma extremidade dilatada.
(D) uma estrutura composta de barras estreitas e finas, de aço 
inoxidável, e que terminam em cunha.
(E) uma sonda utilizada para a exploração de artérias e ductos.

9. (INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - TÉCNICO EM NECRÓP-
SIA E ANATOMIA) Em relação ao embalsamamento, assinale a al-
ternativa INCORRETA.

(A) No embalsamamento, duas vias de acesso são comumente 
utilizadas: a artéria femoral e a artéria carótida comum.
(B) A injeção por gravidade é a mais tradicional, segura, simples 
e a mais barata.
(C) É um processo químico que tem como objetivo impedir ou 
retardar o aparecimento e a progressão dos fenômenos cada-
véricos-destrutivos.
(D) O cadáver a ser embalsamado deve ser recente, iniciando-
-se o processo até vinte e quatro horas após a morte.
(E) Uma vez injetada a solução fixadora, esta vai percorrer as 
artérias, vênulas e capilares, difundindo-se pelos tecidos. Ao 
mesmo tempo, o sangue é drenado por uma veia de grande 
calibre.

10. (INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - TÉCNICO EM NE-
CRÓPSIA E ANATOMIA) A tanatopraxia é uma técnica que permite 
a conservação do cadáver e é muito utilizada no setor funerário, 
associando a preservação dos tecidos à melhor apresentação do 
corpo à família. Basicamente, todos os produtos produzidos que 
visam à conservação ou também à ação bactericida possuem em 
sua composição

(A) aldeido fórmico.
(B) metanol.
(C) álcool metílico.
(D) água e corante.
(E) cloreto de sódio.

11. (INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - TÉCNICO EM NECRÓP-
SIA E ANATOMIA) A retirada de órgãos, conforme a técnica de Vir-
chow, ocorre de que maneira?

(A) Os órgãos são abertos e examinados no próprio sítio ana-
tômico.
(B) Os órgãos são retirados em bloco.
(C) Os órgãos da cavidade torácica são expostos e analisados 
dentro da própria cavidade.
(D) Há evisceração somente dos órgãos abdominais.
(E) Os órgãos são removidos um a um e, em seguida, examina-
dos fora do seu local anatômico.

12. (INSTITUTO AOCP - 2019 - UFPB - TÉCNICO EM NE-
CRÓPSIA E ANATOMIA) A necropsia é um procedimento médico 
que visa analisar a anatomia, o motivo da morte e as sucessivas 
alterações orgânicas que acontecem após a morte do corpo. Os dis-
positivos legais que regulamentam a obrigatoriedade da necropsia 
são elencados no Código de Processo Penal Brasileiro. A necropsia 
deverá ser indispensável na ocorrência dos seguintes casos, EXCETO

(A) morte violenta.
(B) morte natural assistida.
(C) morte suspeita.
(D) morte natural não assistida.
(E) internação hospitalar e morte em menos de 24 horas, sem 
que tenha sido estabelecido um diagnóstico.

13. (AOCP - 2017 - ITEP - RN) Atualmente, não existe uma me-
todologia de análise padrão exigida pelo poder judiciário para a 
verificação ou determinação dos níveis de álcool nos fluídos bio-
lógicos, porém a mais utilizada, por ser de fácil utilização e baixo 
custo, é o etilômetro, que é um método eficiente, onde os poucos 
casos de resultados duvidosos constam no uso de antissépticos bu-
cais e de alguns alimentos ou medicamentos que contenham na sua 
composição o etanol, porém somente são acusados se o teste for 
realizado imediatamente após o consumo. Quando são necessárias 
dosagens mais precisas, principalmente na toxicologia forense, são 
utilizados métodos mais complexos, como os:

(A) eletroforéticos e magnéticos.
(B) imunogenéticos e magnéticos.
(C) testes colorimétricos e cromatográficos.
(D) testes de imagens e cromatográficos.
(E) eletroforéticos e de imagem. 

14. (AOCP - 2017 - ITEP - RN) Em uma mata fechada, um corpo 
jazia em um local coberto por moscas e suas larvas. Besouros tam-
bém infestavam o local e o odor intenso e fétido subia às narinas. 
Com base na cena do crime, assinale a alternativa correta.

(A) O crime ocorreu há poucas horas, devido à presença de 
moscas e larvas da mesma espécie no corpo.
(B) Os besouros são os primeiros insetos a serem atraídos pelo 
odor pútrido.
(C) Espécies de artrópodes colonizam o corpo em estágios di-
ferenciados de decomposição, sendo os coleópteros pioneiros 
nesse processo.
(D) As moscas e besouros presentes na cena do crime são es-
pécies necrófagas.
(E) O crime ocorreu há poucas horas, devido à presença de ga-
ses produzidos pela putrefação.

15. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - AGENTE TÉCNICO 
FORENSE) Quanto ao afogamento branco, é correto afirmar que

(A) a denominação decorre do descolamento da epiderme, que 
resulta na intensa palidez do cadáver.
(B) a denominação decorre da pele anserina acentuada, que 
resulta na intensa palidez do cadáver.
(C) a morte ocorre rapidamente, por trauma do crânio, antes 
de ocorrer aspiração de água.
(D) a morte ocorre rapidamente por inibição cardiorrespirató-
ria, antes de se aspirar a água.
(E) os pulmões estão acentuadamente encharcados por água 
e pálidos.
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1.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANALIS-
TA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016) 

O processo de reprodução sexual em animais é caracterizado 
pela união de duas células haploides que se unem para originar um 
novo indivíduo. O processo básico imprescindível para que tais cé-
lulas sejam formadas em animais é a

(A) meiose espórica.
(B) mitose sexual.
(C) meiose gamética.
(D) mitose reducional.
(E) meiose zigótica.

2.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANALIS-
TA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016) 

Sobre a natureza dos genes no processo de transmissão das 
características hereditárias, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Os caracteres de um indivíduo devem-se a pares de genes 
do material germinativo reunidos em um número definido de 
grupos de ligações.
(B) Os genes para duas ou mais características segregam-se, 
distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se 
combinam ao acaso.
(C) Um intercâmbio ordenado ou permuta ocorre às vezes en-
tre genes de grupos de ligação correspondentes chamados ho-
mólogos.
(D) A frequência de permuta evidencia a disposição linear dos 
genes em cada grupo de ligação e sua posição relativa no gru-
po.
(E) No processo de maturação gonadal, os pares de genes se 
separam e cada gameta tem dois conjunto de genes idênticos 
distintos

3.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANALIS-
TA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016 )

Antes da realização de um inventário florístico ou faunístico em 
que haja coleta de material biológico em unidades de conservação 
federais e cavernas, pesquisadores devem solicitar autorização via

(A) Chefia da Unidade.
(B) Órgão Ambiental Municipal.
(C) IBAMA.
(D) Órgão Ambiental Estadual.
(E) Sisbio.

4.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANALIS-
TA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016) 

A coleta de morcegos utiliza como instrumento mais comum
(A) a armadilha Tomahawk.
(B) a armadilha Pitfall.
(C) o laço de Lutz.
(D) a rede de neblina.
(E) puçás.

5.(AOCP - ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL -CM SAL-
VADOR-CULTURA, DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA-MEMO-
RIAL-2011)

A técnica que trata do empalhamento de animais vertebrados, 
consistindo no curtimento de suas peles ou seus couros, para fins 
de estudos científicos ou para exposições denomina-se

(A) taxidermia.
(B) isostasia.
(C) hipotermia.
(D) eustasia.
(E) epirogenia.

6.(AOCP - PROFESSOR -PREF FEIRA DE SANTANA-CIÊN-
CIAS-2018)

Com base na história evolutiva do Homo sapiens, dentre as se-
guintes espécies, NÃO faz parte dos ancestrais do ser humano?

(A) Homo bergianensis.
(B) Australopithecus anamensis.
(C) Homo ergaster.
(D) Australopithecus afarensis.
(E) Homo habilis.

7.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANALIS-
TA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016) 

Apesar de não possuírem organização celular, os vírus apresen-
tam algumas características que ocorrem em seres vivos. Assinale a 
alternativa que apresente uma dessas características.

(A) Fazem o processo de glicólise para obtenção de energia.
(B) Reproduzem-se por cissiparidade ou conjugação.
(C) Possuem material genético.
(D) São independentes de outras células.
(E) Tem capacidade de armazenar substâncias.

08.(AOCP - PROFESSOR -PREF FEIRA DE SANTANA-CIÊN-
CIAS-2018)

As ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis, são causadas 
pela infecção de patógenos através, principalmente, do contato se-
xual sem o uso de preservativos, como a Gonorreia, a Candidíase e 
a Sífilis. Dentre as seguintes alternativas, qual apresenta o tipo de 
patógeno dessas doenças, respectivamente?

(A) Vírus, Bactéria e Vírus.
(B) Bactéria, Vírus e Fungo.
(C) Bactéria, Fungo e Bactéria.
(D) Bactéria, Bactéria e Vírus.
(E) Vírus, Fungo e Vírus.

9.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANALIS-
TA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016)

Apenas um pequeno grupo de plantas terrestres não possui 
tecidos condutores de água ou produtos do metabolismo, o que 
limita o crescimento dessas plantas e seu habitat. Na sistemática 
vegetal, tais plantas são consideradas as mais primitivas do reino 
Plantae e são conhecidas como

(A) briófitas
(B) pteridófitas.
(C) gimnospermas.
(D) angiospermas.
(E) carófitas.
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10.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANA-
LISTA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016)

Na transição evolutiva das plantas do habitat aquático para o 
terrestre, algumas substâncias, como a lignina, a cutina e a suberi-
na, foram muito importantes na adaptação ao ambiente terrestre. 
Com relação a essas substâncias, analise a assertivas a seguir e assi-
nale a alternativa que aponta a(s) correta (s). 

I. A lignina é de ampla ocorrência nas plantas vasculares e se 
relaciona principalmente à sustentação. 

II. A cutina está associada aos tecidos de revestimento em ór-
gãos em crescimento primário, sendo depositada na superfície da 
parede celular da face externa da célula formando a cutícula.

III. A suberina está relacionada à restrição da perda de água e 
pode ser encontrada na epiderme. 

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) Apenas III.

11.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANA-
LISTA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016)

A espécie Cuscuta racemosa é uma planta holoparasita que é 
capaz de absorver seiva elaborada das plantas que ela parasita, não 
necessitando portanto fazer fotossíntese. Para sobreviver, qual teci-
do da planta hospedeira a raiz da Cuscuta racemosa deve alcançar?

(A) Xilema.
(B) Esclerênquima.
(C) Floema.
(D) Parênquima.
(E) Epiderme.

12.(AOCP - PROFESSOR -PREF FEIRA DE SANTANA-CIÊN-
CIAS-2018)

As bactérias do gênero Rhizobium vivem no interior das células 
de organismos eucarióticos, associandose, principalmente, às raízes 
de plantas leguminosas, o que estimula o crescimento tecidual e 
forma nódulos. Essa relação harmônica beneficia ambos os envol-
vidos, fornecendo à planta compostos importantes para seu desen-
volvimento a partir da

(A) fixação de nitrogênio.
(B) captação de fósforo e amônia.
(C) quebra de moléculas de água.
(D) produção de glicose.
(E) fixação de gás carbônico.

13.(AOCP - PROFESSOR -PREF FEIRA DE SANTANA-CIÊN-
CIAS-2018)

Os vegetais e muitas algas e bactérias são capazes de trans-
formar a energia solar em alimento através da Fotossíntese. Sobre 
esse processo, qual substância presente nesses seres vivos é capaz 
de absorver luz solar?

(A) Auxina.
(B) Giberelina.
(C) Clorofila.
(D) Lignina.
(E) Citocinina

14.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANA-
LISTA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016)

Em um experimento, uma espécie vegetal herbácea foi coloca-
da sob uma redoma de vidro, regada com água em abundância e, 
dentro da redoma, foi simulada uma condição de excesso de umi-
dade relativa do ar. Após algumas horas, notou-se a formação de 
pequenas gotículas de água nas margens das folhas. A conclusão do 
experimento foi que houve

(A) gutação, devido à força proporcionada pela pressão positiva 
da raiz.

(B) transpiração, devido à abertura forçada dos estômatos.
(C) transpiração forçada, que excepcionalmente ocorreu via hi-

datódios.
(D) capilaridade, devido ao excesso de água.
(E) gutação, devido ao fechamento dos estômatos.

15.(AOCP - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I -PREF JF-ANA-
LISTA AMBIENTAL-BIÓLOGO-2016)

Apenas uma pequena parte da água absorvida pelas plantas é 
utilizada em seu metabolismo, a maior parte é perdida pelas folhas 
para que se mantenha um gradiente contínuo e decrescente de po-
tencial hídrico. Ao processo de perda de água na forma de vapor 
pelas folhas, dá-se o nome de

(A) respiração.
(B) evaporação.
(C) degradação.
(D) transpiração.
(E) gutação.

16.( AOCP - PROFESSOR -PREF FEIRA DE SANTANA-CIÊN-
CIAS-2018)

Assinale a alternativa que apresenta de maneira resumida o 
funcionamento do ciclo Cardíaco.

(A) Inicia-se pela sístole dos ventrículos, que bombeiam o san-
gue para o interior dos átrios em diástole. As válvulas presentes 
nas entradas das veias cavas (átrio esquerdo) e as das veias pul-
monares (átrio direito) fecham-se durante a sístole atrial, para 
não ocorrer refluxo do sangue. Ocorre a sístole dos ventrículos 
direito e esquerdo, que bombeiam o sangue para as artérias 
pulmonares. Durante a diástole ventricular, as valvas atrioven-
triculares direita e esquerda fecham-se para não ocorrer reflu-
xo do sangue para os ventrículos.
(B) Inicia-se pela sístole do átrio esquerdo, que bombeia o san-
gue para o interior do ventrículo direito em diástole. A válvula 
presente na entrada da veia cava (átrio esquerdo) fecha-se du-
rante a sístole atrial, para não ocorrer refluxo do sangue. Ocor-
re a sístole do ventrículo direito, que bombeia o sangue para 
as artérias pulmonares. Ocorre a sístole do átrio direito, que 
bombeia o sangue para o ventrículo esquerdo em diástole. Du-
rante a diástole ventricular, as valvas atrioventriculares direita 
e esquerda fecham-se para impedir o refluxo do sangue para 
os átrios.
(C) Inicia-se pela sístole dos átrios, que bombeiam o sangue 
para o interior dos ventrículos em diástole. As válvulas presen-
tes nas entradas das veias cavas (átrio direito) e as das veias 
pulmonares (átrio esquerdo) fecham-se durante a sístole atrial, 
para não ocorrer refluxo do sangue. Ocorre a sístole dos ven-
trículos direito e esquerdo, que bombeiam o sangue para as 
artérias pulmonares e aorta. Durante a sístole ventricular, as 
valvas atrioventriculares direita e esquerda fechamse para não 
ocorrer refluxo do sangue para os átrios.
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