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LÍNGUA PORTUGUESA

1. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Em cada um dos itens seguintes são apresentados 

trechos adaptados de reportagens jornalísticas. Julgue-os 
em relação à grafia e acentuação gráfica das palavras e a 
aspectos morfossintáticos e textuais, como emprego e co-
locação de vocábulos, concordância e regência nominal e 
verbal, pontuação e coerência.

Consta do inquérito policial que, após trocarem tiros 
com membros de uma guarnição da Polícia Militar, os acu-
sados, todos menores, fugiram em uma lancha e passaram 
a ser perseguidos por um helicóptero da polícia, quando 
perderam o controle da embarcação, que virou. Os jovens, 
cuja identidade não foi revelada, já tinham sido acusados 
de intimidação.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO 

2. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Em cada um dos itens seguintes são apresentados 

trechos adaptados de reportagens jornalísticas. Julgue-os 
em relação à grafia e acentuação gráfica das palavras e a 
aspectos morfossintáticos e textuais, como emprego e co-
locação de vocábulos, concordância e regência nominal e 
verbal, pontuação e coerência.

Segundo o depoimento de uma testemunha do crime, 
que abalou a cidade no último fim de semana, por volta 
das 3 horas de sábado, um rapaz saia do Bar da Esquina 
quando foi abordado por três adolescentes, que o obriga-
ram, sobre ameaça de arma de fogo, a se manter de joe-
lhos no meio da rua, olhando para o chão, no entanto um 
dos menores encostou uma pistola na cabeça do rapaz e 
atirou. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO 

3. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Em cada um dos itens seguintes são apresentados 

trechos adaptados de reportagens jornalísticas. Julgue-os 
em relação à grafia e acentuação gráfica das palavras e a 
aspectos morfossintáticos e textuais, como emprego e co-
locação de vocábulos, concordância e regência nominal e 
verbal, pontuação e coerência.

Em operação que começou na madrugada de domingo 
e encerrada na manhã de terça-feira, agentes da polícia 
civil aprenderam com o grupo criminoso especializado em 
roubos de malotes de supermercados, oito carros, pistolas 
de diversos calibres, munições e coletes de uso restrito. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO 

4. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Em cada um dos itens seguintes são apresentados 

trechos adaptados de reportagens jornalísticas. Julgue-os 
em relação à grafia e acentuação gráfica das palavras e a 
aspectos morfossintáticos e textuais, como emprego e co-
locação de vocábulos, concordância e regência nominal e 
verbal, pontuação e coerência.

Um dos suspeitos de espancar um estudante do ensi-
no médio em Brasília – DF se contradisse ao prestar depoi-
mento à polícia. O suspeito contou aos investigadores, que 
espancou o estudante depois de ter sido atacado com uma 
garrafada na cabeça, embora o exame de corpo de delito 
a que se submetera o suspeito não apontou a existência 
de qualquer tipo de trauma, nem sequer ferimentos su-
perficiais. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO 

5. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.
Infere-se da leitura do texto que, assim como as gran-

des companhias, as pequenas empresas apresentaram, 
em 2012, queda nas inovações, em relação a 2010.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO 
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - PROFES-
SOR - CONHECIMENTOS COMUNS) Compromisso con-
tínuo da empresa com seu comportamento ético e com o 
desenvolvimento econômico, promove, ao mesmo tempo, 
a melhoria da qualidade de vida de sua força de trabalho e 
respectivas famílias, da comunidade local e da sociedade 
como um todo, sendo, hoje, um fator tão importante para 
as empresas quanto a qualidade do produto ou do serviço, 
a competitividade nos preços e a marca comercialmente 
forte.

Essa definição diz respeito à responsabilidade
(A) ambiental.
(B) econômica.
(C) corporativa.
(D) social.
(E) sanitária.

2. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA ECO-
NOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL 
- ARQUIVOLOGIA) Cada um dos itens a seguir apresenta 
uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada à luz do disposto no Decreto n.º 1.171/1994.

Raul é visto habitualmente embriagado fora de seu 
horário de expediente, sendo, inclusive, conhecido pelas 
pessoas mais próximas como pé inchado; porém, cumpre 
suas atividades com zelo durante o horário de trabalho, 
não se atrasa e tampouco falta ao serviço. Nesse caso, a 
conduta de Raul não fere a ética do serviço público.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA ECO-
NOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL 
- ARQUIVOLOGIA) Servidor público federal em férias pu-
blicou mensagem em suas redes sociais sobre o compor-
tamento de outro colega de trabalho, de forma ofensiva 
e antipática. Nessa situação hipotética, embora a mensa-
gem não tenha partido do local de trabalho e tenha sido 
feita fora do horário de serviço, a conduta do servidor fere 
o código de ética profissional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA ECO-
NOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL 
- ARQUIVOLOGIA) O agente público não pode desprezar 
o elemento ético de sua conduta, o que significa que ele 
deverá decidir somente entre o ilegal e o legal, uma vez 
que a função pública impede que ele deixe de cumprir os 
deveres impostos por lei.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA ECO-
NOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL 
- ARQUIVOLOGIA) Desde a Constituição Federal de 1988, 
o regime democrático confere ao cidadão ferramentas 
como o voto e a participação direta na elaboração do orça-
mento público e nos conselhos de políticas públicas, des-
tinadas a prever e a regular situações em que a conduta 
do agente público possa ofender o sistema de valores da 
administração pública.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA ECO-
NOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL 
- ARQUIVOLOGIA) A respeito de ética na administração 
pública, julgue o item a seguir.

A ética, classificada pela doutrina como uma ciência de 
caráter teórico e universal, ocupa-se de questões subjeti-
vas, abstratas e essencialmente de interesse particular do 
indivíduo, sem relação com valores ou condutas sociais.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE / CEBRASPE - 2015 - PRF - POLICIAL RO-
DOVIÁRIO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO - 2ª TUR-
MA - 1ª PROVA) Acerca da ética profissional e da ética nas 
relações, julgue o próximo item.

Considera-se ética profissional o conjunto de normas 
que formam a consciência do profissional e que o levam 
a cumprir as atividades de sua profissão de acordo com 
os princípios que a sociedade e o seu grupo de trabalho 
determinam.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

1.(CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Acerca da Convenção Americana sobre Direitos Huma-

nos (CADH), julgue os itens seguintes.
É assegurado a qualquer pessoa apresentar à Comis-

são Interamericana de Direitos Humanos petições que 
contenham denúncias ou queixas de violação da CADH por 
um Estado-parte.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2.(CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Acerca da Convenção Americana sobre Direitos Huma-

nos (CADH), julgue os itens seguintes.
A CADH admite a possibilidade de asilo, em território 

estrangeiro, de pessoa que cometa crime comum não vin-
culado à atividade política.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3.(CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Acerca da Convenção Americana sobre Direitos Huma-

nos (CADH), julgue os itens seguintes.
Somente os Estados-partes e a Comissão Interameri-

cana de Direitos Humanos têm o direito de submeter um 
caso à decisão da Corte Internacional de Direitos Huma-
nos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4.(CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Julgue os itens que se seguem acerca da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 
Costa Rica).

Apesar de consagrar o direito à vida, a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos prevê que a aplicação 
da pena de morte, para os países que a adotam, pode ser 
aplicada aos delitos mais graves, incluindo os delitos polí-
ticos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5.(CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Julgue os itens que se seguem acerca da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 
Costa Rica).

A usura deve ser reprimida pela lei, de acordo com a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6.(CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Julgue os itens que se seguem acerca da Convenção Ameri-

cana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
A referida convenção estabelece que somente o ca-

samento, ou a união estável, é o núcleo natural e funda-
mental da sociedade e deve ser protegido pela sociedade 
e pelo Estado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7.(CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Julgue os itens que se seguem acerca da Convenção Ameri-

cana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
De acordo com a referida convenção, toda pessoa tem 

direito à liberdade de pensamento e de expressão, porém 
está sujeita à responsabilidade ulterior e à censura prévia.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8.(CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Julgue os itens que se seguem acerca da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 
Costa Rica).

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos pre-
vê a proibição da escravidão e da servidão, assim com-
preendidos, entre outras hipóteses, os trabalhos forçados 
exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença 
ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária 
competente.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9.(CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Com relação ao Pacto de São José da Costa Rica, julgue 

o item abaixo.
Toda pessoa tem deveres para com a sua família, a sua 

comunidade e a humanidade, sendo que o direito indivi-
dual é limitado pelo direito dos demais, pela segurança de 
todos e pelas exigências do bem comum, em uma socieda-
de democrática.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (CEBRASPE (CESPE) - SOLDADO POLICIAL MILI-
TAR (PM AL)/COMBATENTE/2018)

Acerca do conceito, da abrangência e da evolução dos 
direitos humanos, julgue o seguinte item.

Uma vez que a concepção de direitos humanos, que vi-
sam à promoção da igualdade e da dignidade humana, surgiu 
com a emergência dos direitos sociais, os direitos individuais 
— civis e políticos — não são considerados direitos humanos. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

1. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Acerca de segurança da informação, julgue os seguintes 
itens.

Em virtude de todos os becapes diferenciais execu-
tados incluírem todos os arquivos alterados desde o último 
becape completo, a recuperação de dados é mais rápida uti-
lizando-se becapes diferenciais do que becapes incrementais.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Acerca de segurança da informação, julgue os seguintes 
itens.

Os phishings, usados para aplicar golpes contra usuá-
rios de computadores, são enviados exclusivamente por 
meio de emails. Os navegadores, contudo, têm ferramen-
tas que, algumas vezes, identificam esses golpes.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Acerca de segurança da informação, julgue os seguintes 
itens.

As VPNs (virtual private network) são túneis criados 
em redes públicas para que essas redes apresentem nível 
de segurança equivalente ao das redes privadas. Na cria-
ção desses túneis, utilizam-se algoritmos criptográficos, 
devendo o gerenciamento de chaves criptográficas ser efi-
ciente, para garantir-se segurança.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferra-
mentas de redes

de computadores, julgue os itens que se seguem.
Endereços físicos, endereços lógicos (IP), endereços de 

portas e endereços específicos são os quatro níveis de en-
dereços utilizados em uma rede TCP/IP.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) A 
respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferramentas 
de redesde computadores, julgue os itens que se seguem.

O modelo OSI (open systems interconnection), um 
conjunto de protocolos destinados ao projeto de sistemas 
de redes, possibilita a comunicação entre todos os tipos 
de sistemas de computadores.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferra-
mentas de redes de computadores, julgue os itens que se 
seguem.

Cabos de par trançado, coaxiais e fibras ópticas são os 
tipos mais populares de meios de transmissão não guia-
dos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferra-
mentas de redes de computadores, julgue os itens que se 
seguem.

O Google Chrome é um sítio de busca e pesquisa de-
senvolvido para as plataformas Windows, Linux e Mac OS 
X.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Julgue os itens subsequentes, relativos aos sistemas ope-
racionais Linux e Windows.

No Linux, o sistema de arquivos apresenta-se hierar-
quizado de forma que se inicia no diretório \ e percorre 
um número arbitrário de subdiretórios de modo unifilar, 
sendo o diretório \ também denominado diretório-raiz.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Julgue os itens subsequentes, relativos aos sistemas ope-
racionais Linux e Windows.

No Windows 7 padrão, as pastas e os arquivos são clas-
sificados, em uma janela de pasta, pelo nome, em ordem 
alfabética, e todas as subpastas são apresentadas antes 
de todos os arquivos, sendo possível alterar a ordem dos 
itens no painel de conteúdo, classificando-os de acordo 
com qualquer uma das propriedades disponíveis no modo 
de exibição Detalhes.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Para modificar o grupo de um arquivo no Linux, é necessá-
rio ser o proprietário do arquivo, pertencer ao grupo que 
está sendo modificado ou ser o superusuário.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

O Direito constitui uma linguagem prescritiva criada 
para disciplinar os comportamentos humanos, tornando 
possível a vida em sociedade.

Alexandre Mazza.

Considerando que essa premissa é aplicada em re-
lação a qualquer ramo do Direito e tendo como foco os 
elementos norteadores do direito administrativo, julgue 
o item.

A supremacia do interesse público sobre o privado 
e a indisponibilidade do interesse público se constituem 
em supraprincípios, que refletem a dualidade existente 
no exercício da função administrativa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca dos princípios da administração pública pre-
vistos na CF, julgue o item seguinte.

Ao servidor público deve ser dada a possibilidade 
de decidir quanto ao que é legal ou ilegal, mas também 
quanto ao o que é justo ou injusto, estabelecendo uma 
distinção entre o honesto e o desonesto, de modo a res-
peitar o princípio da moralidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca dos princípios da administração pública pre-
vistos na CF, julgue o item seguinte.

A legalidade do ato praticado pelo agente público 
pode subsistir ainda que não exista lei prévia que autori-
ze a sua prática.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca dos atos administrativos, julgue o item a se-
guir.

O fato administrativo é conceituado como a materia-
lização da função administrativa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca dos atos administrativos, julgue o item a se-
guir.

Não é possível, nos atos administrativos, haver a dis-
pensa de sua motivação.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

O Direito constitui uma linguagem prescritiva criada 
para disciplinar os comportamentos humanos, tornando 
possível a vida em sociedade.

Alexandre Mazza.

 Considerando que essa premissa é aplicada em re-
lação a qualquer ramo do Direito e tendo como foco os 
elementos norteadores do direito administrativo, julgue 
o item.

No que se refere aos requisitos de um ato administra-
tivo, é considerado defeito grave em relação ao sujeito a 
situação em que o particular, não agente público, pratica 
ato privativo da Administração, constituindo, inclusive, 
causa de nulidade da atuação administrativa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO



NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1. (CESPE / CEBRASPE - 2012 - PC-AL) Acerca da 
Constituição Federal e dos direitos e garantias funda-
mentais, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 pode ser considera-
da democrática e tem como fundamentos a soberania, 
a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo po-
lítico.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE / CEBRASPE - 2012 - PC-A) Acerca da Cons-
tituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais, 
julgue o item a seguir.

O uso de algemas durante audiência de instrução e 
julgamento pode ser determinado pelo magistrado quan-
do presentes, de maneira concreta, riscos a segurança do 
acusado ou das pessoas ao ato presentes.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Acerca dos princípios da administração pública previstos 
na CF, julgue os itens seguintes.

Ao servidor público deve ser dada a possibilidade 
de decidir quanto ao que é legal ou ilegal, mas também 
quanto ao o que é justo ou injusto, estabelecendo uma 
distinção entre o honesto e o desonesto, de modo a res-
peitar o princípio da moralidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Os ministros de Estado, inclusive o ministro da Defesa, 
devem ser escolhidos entre brasileiros natos, com, no 
mínimo, 21 anos de idade, no exercício dos direitos po-
líticos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar 
originariamente, por infrações penais comuns, os seus 
próprios ministros.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Com relação aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, julgue os itens a seguir.

A CF autoriza a edição de medida provisória sobre 
matéria relativa a direito penal, processual penal e pro-
cessual civil.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
Com relação aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, julgue os itens a seguir.

Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, 
por dois terços de seus membros, a instauração de proces-
so contra presidente e vice-presidente da República.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) O 
brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de 
crime comum, ainda que praticado após a naturalização.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
No que concerne aos princípios, direitos e garantias fun-
damentais, estabelecidos na Constituição Federal de 
1988 (CF), julgue os itens a seguir.

Dado o direito à liberdade, um dos direitos funda-
mentais, a prisão de um indivíduo é medida excepcional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA) 
O direito à não produção de provas contra si decorre do 
princípio do devido processo legal, devidamente consa-
grado no nosso sistema constitucional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

11. (CESPE - 2012 - PC-AL - AGENTE DE POLÍCIA) Os 
estados-membros não podem criar órgão de segurança pú-
blica diverso daqueles previstos na Constituição Federal.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

12. (CESPE - 2012 - PC-AL - AGENTE DE POLÍCIA) No 
que se refere à segurança pública e à ordem social, julgue 
o item subsequente.

A remoção dos grupos indígenas de suas terras é 
proibida pela Constituição Federal, exceto em caso de 
catástrofe ou epidemia que ponha em risco a população 
indígena, ou ainda no interesse da soberania do País, 
desde que, em todos os casos, haja referendo do Con-
gresso Nacional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO



NOÇÕES DE DIREITO PENAL
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL

1. (CESPE/CEBRASPE-2012-PC-AL)
Acerca dos crimes em espécie, julgue o item seguin-

te.
O crime de omissão de socorro não admite tentativa, 

porquanto estando a omissão tipificada na lei como tal e 
tratando-se de crime unissubsistente, se o agente, sem 
justa causa, se omite, o crime já se consuma. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE/CEBRASPE-2012-PC-AL)
A respeito de princípios gerais do direito penal, jul-

gue o item a seguir.
Em caso de urgência, a definição do que é crime pode 

ser realizada por meio de medida provisória. 
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE/CEBRASPE-2012-PC-AL)
Acerca dos crimes em espécie, julgue o item seguinte.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a vulnerabili-

dade da menor de 14 anos de idade é considerada rela-
tiva diante de seu consentimento para a prática sexual, 
devendo, no caso concreto, ser considerado o comporta-
mento sexual da vítima, sua vida social e o grau de cons-
cientização da menor. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Acerca dos crimes de abuso de autoridade e de tortu-

ra, julgue os itens subsequentes.
Pratica o crime de abuso de autoridade o agente que, 

mesmo não tendo a intenção ou o ânimo específico de 
exorbitar do poder que lhe for conferido legalmente, ex-
cede-se nas medidas para cumpri-lo, com o objetivo de 
proteger o interesse público.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Acerca dos crimes de abuso de autoridade e de tortu-

ra, julgue os itens subsequentes.
Há concurso de crimes de abuso de autoridade e de 

tortura se, em um mesmo contexto, mas com desígnios 
autônomos, dois agentes torturam preso para que ele 
confesse a autoria de delito e, em seguida, o exibem, 
sem autorização, para as redes de televisão como supos-
to autor confesso do crime.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Julgue os itens seguintes, com base no Estatuto do 

Desarmamento.
O proprietário de comércio de médio porte localiza-

do em violento bairro da periferia da cidade que possua 
arma regularmente registrada encontra-se autorizado a 
portá-la livremente, desde que no interior do estabeleci-
mento, caso seja o responsável legal pela empresa. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Julgue os itens seguintes, com base no Estatuto do 

Desarmamento.
A posse de arma de brinquedo ou a utilização de 

qualquer outro instrumento simulador de arma de fogo 
configura, segundo expressamente previsto na norma de 
regência, crime de porte de arma.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Julgue os itens seguintes, com base no Estatuto do 

Desarmamento.
O agente encontrado portando arma de uso permi-

tido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de 
identificação raspado, suprimido ou adulterado estará 
sujeito à sanção prevista para o crime de posse ou porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Com base na Lei de Drogas, julgue os itens a seguir.
O agente primário, de bons antecedentes, que não se 

dedique a atividades criminosas nem integre organiza-
ção criminosa, pratica o denominado tráfico privilegiado, 
o que resulta em redução da pena. Esses requisitos são 
subjetivos e cumulativos. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (CESPE - 2012 - PC-AL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
No que concerne a concurso de crimes, crimes contra 

o patrimônio e crimes contra a dignidade sexual, julgue 
os itens a seguir.

Se o agente é primário e a coisa furtada é de peque-
no valor, há furto privilegiado, caso em que o juiz pode 
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir 
a pena de um a dois terços ou aplicar somente a pena de 
multa. 

(   ) CERTO 
(   ) ERRADO



NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

1

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

1.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca do inquérito policial, julgue o item que se se-
gue.

Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tri-
bunal de Justiça, a participação do membro do Ministé-
rio Público na fase de investigação policial não acarreta 
nem o seu impedimento nem a sua suspeição para o ofe-
recimento da denúncia.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca do inquérito policial, julgue o item que se se-
gue.

Considere que um famoso reality show  apresentado 
por grande emissora de televisão tenha apresentado ao 
vivo, para todo o país, a prática de um crime que se pro-
cessa mediante queixa-crime.

Nessa situação, ao tomar conhecimento desse fato 
criminoso, a autoridade policial deverá instaurar inquéri-
to policial, ex officio, para apurar a autoria e materialida-
de da conduta delitiva.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3.(CEBRASPE (CESPE) - AGENTE DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

Acerca do inquérito policial, julgue o item que se se-
gue.

O inquérito policial constitui-se em um instrumento 
administrativo indispensável ao processamento da ação 
penal, sendo por meio dele que se apura a autoria e a 
materialidade da conduta delitiva, mediante indispensá-
vel contraditório.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4.(CEBRASPE (CESPE) - ESCRIVÃO DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

A respeito do inquérito policial, julgue o item que se 
segue.

Uma vez arquivado o inquérito policial pela autorida-
de judiciária, a pedido do órgão de acusação, por falta de 
elementos que embasem a denúncia, poderá a autorida-
de policial realizar novas pesquisas, se de outras provas 
tiver notícia.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5.(CEBRASPE (CESPE) - ESCRIVÃO DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

A respeito do inquérito policial, julgue o item que se 
segue.

Apesar do sigilo do inquérito policial, é assegurado 
o seu amplo acesso ao investigado e a seu advogado, em 
qualquer circunstância, ainda que haja diligências em curso.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6.(CEBRASPE (CESPE) - ESCRIVÃO DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

A respeito do inquérito policial, julgue o item que se 
segue.

Conforme previsto no Código de Processo Penal 
(CPP), é de dez dias o prazo para conclusão do inquérito 
policial, se o investigado estiver preso, e de trinta dias, 
caso o investigado esteja solto.

Esse prazo pode ser prorrogado pelo prazo assinala-
do pelo juiz, caso o fato seja de difícil elucidação.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7.(CEBRASPE (CESPE) - ESCRIVÃO DE POLÍCIA (PC 
AL)/2012)

A respeito do inquérito policial, julgue o item que se 
segue.

O inquérito policial é peça imprescindível para a pro-
positura da ação penal pública ou da ação penal privada.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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