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1.(FUNDATEC - AGENTE PENITENCIÁRIO (SUSEPE 
RS)/2014)

Um remédio contra a violência
 
Ou a medicina cuida do bandido ou o bandido vai aca-

bar matando o médico. Explica-se: a questão penitenciária 
e também a criminalidade fora dos muros das instituições, 
uma a alimentar a outra e ambas a apavorar a sociedade, 
são acima de tudo questões da área da saúde mental – 
estabelecendo-se, aqui, que se está falando do transtorno 
da personalidade antissocial e não de enfermidades que 
classicamente já são vistas como tais e não têm a ver com 
a delinquência. O quadro __________ da violência nos 
dias de hoje, portanto, não é um problema a ser resolvido 
exclusivamente no campo da segurança pública, modelo 
exaustivamente praticado e que vem se mostrando inefi-
caz. Quem acaba de sugerir que psiquiatras, biopsicólogos 
e neurologistas se voltem para tratar criminosos como úni-
ca solução possível, numa das mais polêmicas teses dos 
últimos tempos, são conceituados neurocientistas de todo 
o mundo. Enfiaram corajosamente a cabeça num vespeiro, 
e esse vespeiro está na premissa que sustentam: não exis-
te o livre-arbítrio.

 
Existem três novos livros revolucionários. O neuro-

cientista David Eagleman assina “The Secret Lives of the 
Brain”, o ateísta Sam Harris lançou “Free Will” e o papa da 
neurociência, Michael Gazzaniga, escancarou a polêmica 
com o seu livro “Who’s in Charge”. A essas obras soma-se 
a declaração de um dos principais professores da Univer-
sidade de Chicago, Jerry Coyne: “Nenhuma escolha é livre 
e consciente. Não há o livre-arbítrio”. No início das pesqui-
sas, buscavam eles estabelecer a sincronia temporal entre 
as funções cerebrais e os atos humanos. Era inevitável, no 
entanto, que desembarcassem na criminologia, uma vez 
que a ponderação do livre-arbítrio pontua praticamente 
todas as decisões judiciais. Estabeleceu-se então um con-
senso, agora __________, mas que vinha tomando corpo 
desde 2008 com as pesquisas do psicólogo Benjamin Li-
bet: sempre há atividade elétrica cerebral, autônoma, que 
precede e fixa um ato que imaginamos consciente e …….. 
supomos, mas apenas supomos, ser donos. Segundo estu-
dos, são exatamente sete segundos de atividade no hemis-
fério direito do cérebro o tempo a separar o que o cérebro 
manda fazer e os atos que julgamos ter escolhido praticar. 
Talvez por isso seja frequente ouvir-se nas instituições pri-
sionais: “Quando vi, já matei”. 

Ou seja: o criminoso não tem tempo de _______ en-
tre o certo e o errado. O livre-arbítrio, assim, não é um 
padrão para todos nem “está solto no ar”, mas somente 
pode se dar de acordo com a possibilidade da capacidade 
……. cada pessoa tem para agir no recorte bioquímico de 
seu próprio funcionamento neuronal.

 
Tudo isso não significa que criminosos devam ser sim-

plesmente libertados só porque não seriam donos de li-
vre-arbítrio (ninguém talvez seja, segundo essa tese). A 
proposta inovadora é que sejam tratados para não fica-
rem realimentando a cadeia da violência. “A mera punição 
deve dar lugar à cultura do tratamento”, diz Eagleman. É 
revolucionário demais, mas talvez valha a pena dar uma 
chance à neurociência, já que outros modelos de coibir 
a violência estão esgarçados. Vale lembrar que Sigmund 
Freud (que era médico) viu-se atingido no ego e no bolso 
quando dizia, no início de sua carreira, que mulheres que 
se mantinham estáticas eram enfermas, embora a medici-
na da época não detectasse nenhuma disfunção orgânica 
– ele se referia à histeria, que não deveria ser tratada, mas 
que apontava como sintoma de doença da “alma”. Freud 
perdeu sucessivos empregos porque polemizava com seus 
colegas tradicionais. Hoje ele dispensa apresentações. De-
talhe importante: Freud morreu pesquisando, com o min-
guado arsenal tecnológico ……… dispunha, a soberania dos 
comandos cerebrais que se dão independentemente da 
nossa vontade. Já ele, formulador do inconsciente, ques-
tionava o livre-arbítrio.

 
Fonte: texto adaptado – < http://www.istoe.com.br/

colunas-e-blogs/coluna/288431_UM+REMEDIO+CON-
TRA+A+VIOLENCIA>.

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-

tivamente, as lacunas tracejadas.
(A) estarressedor – cedimentado – dicernir
(B) estarressedor – cedimentado – discernir
(C) estarrecedor – sedimentado – discernir
(D) estarrecedor – cedimentado – dicernir
(E) estarrecedor – sedimentado – dicernir
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2.(FUNDATEC - AGENTE PENITENCIÁRIO (SUSEPE 
RS)/2014)

Pensando livremente sobre o livre-arbítrio
 
Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma 

liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos 
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, 
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pes-
soas imagina ter também a liberdade de escolher o que 
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com 
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gas-
to tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso 
com a Maria ou não?

 
A questão do livre-arbítrio, ligada na sua essência ao 

controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmen-
te debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neu-
rociências estão mudando isso de forma radical, questio-
nando a própria existência de nossa liberdade de escolha. 
Muitos neurocientistas consideram o livre-arbítrio uma 
ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos de-
tectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam deci-
sões antes de termos consciência delas. Aparentemente, 
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em 
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cien-
tes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a 
mente se dar conta disso.

 
Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fa-

zer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscien-
temente, sem nosso controle explícito.

 
A situação é complicada por várias razões. Uma delas 

é que não existe uma definição universalmente aceita de 
livre-arbítrio. Alguns filósofos definem livre-arbítrio como 
sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausên-
cia de coerção. Outros consideram que o livre-arbítrio não 
é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de 
fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pes-
soal, situação pessoal, afinidade política etc.

 
Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e 

neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente 
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado 
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um 
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os 
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam 
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogra-
mas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o 
implante de eletrodos em neurônios não mede a comple-
xidade do que é uma escolha, apenas o início do processo 
mental que leva a ela.

 

Por outro lado, é possível que algumas de nossas de-
cisões sejam tomadas a um nível profundo de consciên-
cia que antecede o estado mental que associamos com 
estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, 
num futuro distante, cientistas puderem mapear a ativi-
dade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que 
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua 
decisão, a questão do livre-arbítrio terá que ser repensada 
pelos filósofos.

 
Mesmo assim, parece que existem níveis diferentes 

de complexidade relacionados com decisões diferentes, 
e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica mui-
to difícil atribuí-la a um processo totalmente inconscien-
te. Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma 
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas 
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo 
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre-arbítrio 
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência 
humana.

 
Fonte: texto adaptado – http://www1.folha.uol.com.

br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-
-livremente-sobre-olivre-arbitrio.shtml.

 
Considere as palavras abaixo, todas retiradas do texto, 

e assinale aquela que é paroxítona e que possui mais le-
tras que fonemas.

(A) Política.
(B) Possível.
(C)  Óbvia.
(D)  Filósofos.
(E)  Arbítrio.

3.(FUNDATEC - AGENTE PENITENCIÁRIO (SUSEPE 
RS)/2014)

Prezado Candidato,  responda a questão abaixo con-
forme o texto Um remédio contra a violência já visto an-
teriormente

Analise as afirmações sobre a seguinte frase retirada 
do texto: “Ou a medicina cuida do bandido ou o bandido 
vai acabar matando o médico”.

 
I. As duas ocorrências de ‘ou’ poderiam ser alteradas 

por ‘ora’, mantendo-se o mesmo sentido da frase.
 
II. A partir da leitura da frase, pode-se inferir que há 

uma dúvida sobre uma realidade passada.
 
III. Percebe-se que, caso o bandido não mate o médi-

co, a medicina irá tirar a vida dos criminosos impiedosa-
mente.
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 Quais estão INCORRETAS?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E)  I, II e III.

4.(FUNDATEC - AGENTE PENITENCIÁRIO (SUSEPE 
RS)/2014)

Prezado Candidato,  responda a questão abaixo con-
forme o texto Pensando livremente sobre o livre-arbítrio 
já visto anteriormente

Analise as propostas de alteração de palavras presen-
tes no texto, assinalando M, para as que mantêm o sen-
tido e a estrutura gramatical, e A, para as que acarretam 
necessidade de alguma alteração.

 
( )Mas – Porém
 
( ) Se – Caso
 
( ) já que – porque
 
( )Mesmo assim – Dessa maneira
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de 

cima para baixo, é:
(A) A – A – M – M.
(B) A – M – M – A.
(C) M – M – A – M.
(D) M – A – A – M.
(E) M – A – M – A.

5.(FUNDATEC - AGENTE PENITENCIÁRIO (SUSEPE 
RS)/2014)

Prezado Candidato,  responda a questão abaixo con-
forme o texto Pensando livremente sobre o livre-arbítrio 
já visto anteriormente

Considere as palavras abaixo.
 
I. Coação.
 
II. Repressão.
 
III. Coibição.
 
IV. Violação.

Quais substituem corretamente a expressão ‘coerção’, 
de acordo com o significado expresso no contexto?

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

6.(FUNDATEC - AGENTE PENITENCIÁRIO (SUSEPE 
RS)/2014)

Prezado Candidato,  responda a questão abaixo con-
forme o texto Um remédio contra a violência já visto an-
teriormente

Analise as assertivas em relação à expressão ‘outros 
modelos de coibir a violência estão esgarçados’.

 
I. Entende-se que os modelos de coibição de violência 

estão se desfazendo.
 
II. A palavra ‘esgarçados’, nesse contexto, poderia ser 

substituída por ‘divididos’.
 
III. Poder-se-ia substituir o verbo ‘coibir’ por ‘absorver’.
 
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C)  Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) Apenas II e III.

7.(FUNDATEC - AGENTE PENITENCIÁRIO (SUSEPE 
RS)/2014)

Prezado Candidato,  responda a questão abaixo con-
forme o texto Pensando livremente sobre o livre-arbítrio 
já visto anteriormente

Para responder à questão, considere o trecho abaixo, 
retirado do texto.

 
Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma 

profissão são ponderações longas, que envolvem muitas 
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo 
com nós mesmos.
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1.(FUNDATEC - 2014 - SUSEPE-RS - AGENTE  PENI-
TENCIÁRIO)

Para a resolução da questão desta prova, considere 
os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para 
uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, 
com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as 
funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre 
outras. O botão da direita serve para ativar o menu de 
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mou-
se estão devidamente configurados com a velocidade de 
duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova fo-
ram instalados com todas as suas configurações padrão, 
entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se necessá-
rio; (4) no enunciado e nas respostas da questão existe(m) 
letra(s), palavra(s) ou texto(s) que foram digitados entre 
aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para resolver 
a questão, desconsidere tais aspas e atente somente para 
a(s) letra(s), palavra(s) ou texto(s) propriamente ditos; e, 
(5) para resolver a questão desta prova, considere, ape-
nas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais 
como essas orientações, os textos introdutórios das ques-
tões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, o 
enunciado propriamente dito e os dados e informações 
disponíveis nas Figuras da questão, se houver.

A questão baseia-se na Figura 1, que mostra, Intencio-
nalmente, apenas parte da janela principal do Word 2007, 
na qual se destacam alguns de seus ícones. Nessa janela, 
posicionou-se o cursor do mouse exatamente sobre o íco-
ne apontado pela seta nº 1.

Na Figura 1, do Word 2007, dando- se um clique, com 
o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela 
seta nº 1, pode-se afirmar que:

Alternativas
(A) Será possível visualizar as páginas de um documen-
to elaborado nesse editor de texto, antes de imprimi-
-lo.
(B) Será criado, nesse editor de texto, um novo docu-
mento, em branco, ou seja, sem nenhum conteúdo.
(C) Será mostrada uma caixa de diálogo, a partir da 
qual será possível abrir, nesse editor de texto, um do-
cumento já existente.
(D) Será fechado o documento que se encontra aberto 
nesse editor de texto.
(E) Será realizada a impressão rápida do documento 
que se encontra aberto nesse editor de texto.

2.(FUNDATEC - 2014 - SUSEPE-RS - AGENTE  PENI-
TENCIÁRIO)

Para a resolução da questão desta prova, considere 
os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para 
uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, 
com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as 
funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre 
outras. O botão da direita serve para ativar o menu de 
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mou-
se estão devidamente configurados com a velocidade de 
duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova fo-
ram instalados com todas as suas configurações padrão, 
entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se necessá-
rio; (4) no enunciado e nas respostas da questão existe(m) 
letra(s), palavra(s) ou texto(s) que foram digitados entre 
aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para resolver 
a questão, desconsidere tais aspas e atente somente para 
a(s) letra(s), palavra(s) ou texto(s) propriamente ditos; e, 
(5) para resolver a questão desta prova, considere, ape-
nas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais 
como essas orientações, os textos introdutórios das ques-
tões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, o 
enunciado propriamente dito e os dados e informações 
disponíveis nas Figuras da questão, se houver.

A questão baseia-se na Figura 2, que mostra a janela 
principal do Excel 2007, na qual a coluna “SOMA”, aponta-
da pela seta nº 1, mostra a soma dos conteúdos das colu-
nas “ITEM 1” e “ITEM 2”. Por exemplo, no local apontado 
pela seta nº 2, é mostrado o número “12”, que é a soma 
dos números “1” e “11”.



INFORMÁTICA

2

Na janela principal do Excel 2007, mostrada na Fi-
gura 2, para que fosse exibido, automaticamente, na 
célula apontada pela seta nº 2, o número “12”, bastou, 
antes, inserir, na célula

Alternativas
(A) D1, a seguinte fórmula: = B3 + C3 + D3
(B) B3, a seguinte fórmula: SOMA(1:11)
(C) B3, a seguinte fórmula: = B3 + C3
(D) D3, a seguinte fórmula: SOMA(1:11)
(E) D3, a seguinte fórmula: =C3+B3

3.(FUNDATEC - 2014 - SUSEPE-RS - AGENTE  PENI-
TENCIÁRIO)

Para a resolução da questão desta prova, considere 
os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para 
uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, 
com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as 
funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre 
outras. O botão da direita serve para ativar o menu de 
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mou-
se estão devidamente configurados com a velocidade de 
duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova fo-
ram instalados com todas as suas configurações padrão, 
entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se necessá-
rio; (4) no enunciado e nas respostas da questão existe(m) 
letra(s), palavra(s) ou texto(s) que foram digitados entre 
aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para resolver 
a questão, desconsidere tais aspas e atente somente para 
a(s) letra(s), palavra(s) ou texto(s) propriamente ditos; e, 
(5) para resolver a questão desta prova, considere, ape-
nas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais 
como essas orientações, os textos introdutórios das ques-
tões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, o 
enunciado propriamente dito e os dados e informações 
disponíveis nas Figuras da questão, se houver.

A questão baseia-se na Figura 3, sobre a qual devem 
ser considerados os seguintes aspectos: (1) essa Figura 
mostra, intencionalmente, apenas parte da tela de um 
monitor de vídeo de um computador com o Windows 7 
Professional; (2) nessa Figura, a seta nº 1 aponta para par-
te de um menu, no qual se inseriu, no seu lado esquerdo, 
um retângulo, de modo a ocultar qualquer marcação exis-
tente nessa área da janela; e, (3) abaixo dessa janela, am-
pliou-se e destacou-se parte da barra de tarefas, de modo 
a facilitar a visualização e a resolução da questão

Na janela principal do Windows 7 Professional, mos-
trada na Figura 3, dando-se um clique, com o botão es-
querdo do mouse, sobre o local apontado pela seta nº

I. 7, pode-se afirmar que o computador será desligado.
II. 8, pode-se afirmar que serão exibidas as configura-

ções de data e hora, que se encontram ativas, nesse com-
putador.

III. 9, pode-se afirmar que serão minimizadas todas as 
janelas que estiverem abertas e mostrado o ambiente de 
trabalho do Windows 7 Professional.

Quais estão corretas?

Alternativas
(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D)Apenas II e III.
(E) I, II e III.
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4.(FUNDATEC - 2014 - SUSEPE-RS - AGENTE  PENI-
TENCIÁRIO)

Para a resolução da questão desta prova, considere 
os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para 
uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, 
com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as 
funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre 
outras. O botão da direita serve para ativar o menu de 
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mou-
se estão devidamente configurados com a velocidade de 
duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova fo-
ram instalados com todas as suas configurações padrão, 
entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se necessá-
rio; (4) no enunciado e nas respostas da questão existe(m) 
letra(s), palavra(s) ou texto(s) que foram digitados entre 
aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para resolver 
a questão, desconsidere tais aspas e atente somente para 
a(s) letra(s), palavra(s) ou texto(s) propriamente ditos; e, 
(5) para resolver a questão desta prova, considere, ape-
nas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais 
como essas orientações, os textos introdutórios das ques-
tões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, o 
enunciado propriamente dito e os dados e informações 
disponíveis nas Figuras da questão, se houver.

A questão baseia-se na Figura 3, sobre a qual devem 
ser considerados os seguintes aspectos: (1) essa Figura 
mostra, intencionalmente, apenas parte da tela de um 
monitor de vídeo de um computador com o Windows 7 
Professional; (2) nessa Figura, a seta nº 1 aponta para par-
te de um menu, no qual se inseriu, no seu lado esquerdo, 
um retângulo, de modo a ocultar qualquer marcação exis-
tente nessa área da janela; e, (3) abaixo dessa janela, am-
pliou-se e destacou-se parte da barra de tarefas, de modo 
a facilitar a visualização e a resolução da questão.

Após observar a janela principal do Windows 7 Profes-
sional, mostrada na Figura 3, pode- se afirmar que se en-
contra selecionado o item de menu apontado pela seta nº

Alternativas
(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.

5.(FUNDATEC - 2014 - SUSEPE-RS - AGENTE  PENI-
TENCIÁRIO)

Para a resolução da questão desta prova, considere 
os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para 
uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, 
com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as 
funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre 
outras. O botão da direita serve para ativar o menu de 
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mou-
se estão devidamente configurados com a velocidade de 
duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova fo-
ram instalados com todas as suas configurações padrão, 
entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se necessá-
rio; (4) no enunciado e nas respostas da questão existe(m) 
letra(s), palavra(s) ou texto(s) que foram digitados entre 
aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para resolver 
a questão, desconsidere tais aspas e atente somente para 
a(s) letra(s), palavra(s) ou texto(s) propriamente ditos; e, 
(5) para resolver a questão desta prova, considere, ape-
nas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais 
como essas orientações, os textos introdutórios das ques-
tões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, o 
enunciado propriamente dito e os dados e informações 
disponíveis nas Figuras da questão, se houver.

A questão baseia-se na Figura 4, que mostra a janela 
principal do Word 2007, na qual se elaborou um documen-
to.
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1. (FUNDATEC - 2017 - BM-RS - SOLDADO DA POLÍ-
CIA MILITAR)

Qual é o volume, em m³, de uma piscina em formato 
de paralelepípedo medindo 7m de comprimento, 3,5m de 
largura e 2m de profundidade?

(A) 35.
(B) 49.
(C) 52.
(D) 63.
(E) 70.

2. (FUNDATEC - 2017 - BM-RS - SOLDADO DA POLÍ-
CIA MILITAR)

José trabalha no Administrativo da Brigada e precisa 
comprar um objeto que custava R$ 240,00 e teve um au-
mento de 18%. Qual o valor que José pagará por esse ob-
jeto?

(A) R$ 278,40.
(B) R$ 280,50.
(C) R$ 282,90.
(D) R$ 283,20.
(E) R$ 284,80.

3. (FUNDATEC - 2017 - BM-RS - SOLDADO DA POLÍ-
CIA MILITAR)

O tanque de combustível da viatura tem capacidade 
de 64 litros. Se o marcador de combustível estiver indican-
do 3/4, quantos litros de combustível haverá no tanque?

(A) 16.
(B) 34.
(C) 48.
(D) 50.
(E) 56.

4. (FUNDATEC - 2017 - BM-RS - SOLDADO DA POLÍ-
CIA MILITAR)

Uma indústria utiliza 12 máquinas para produzir 200 
coletes a prova de bala por dia. Mantendo a mesma pro-
porção, se essa indústria utilizasse 36 máquinas, quantos 
coletes a prova de bala poderiam ser produzidos por dia?

(A) 450.
(B) 480.
(C) 500.
(D) 550.
(E) 600.

5. (FUNDATEC - 2017 - BM-RS - SOLDADO DA POLÍ-
CIA MILITAR)

Um terreno em formato retangular medindo 100m de 
comprimento por 50m de largura foi dividido em 8 lotes 
iguais. Qual a área, em m², de cada lote?

(A) 600.
(B) 625.
(C) 750.
(D) 805.
(E) 845.

6. (FUNDATEC - 2017 - BM-RS - SOLDADO DA POLÍ-
CIA MILITAR)

Sabendo que no primeiro dia de treino um Bombei-
ro percorreu 3 km e a cada dia seguinte percorria 200m a 
mais que no dia anterior, quantos quilômetros esse Bom-
beiro teria percorrido em 15 dias de treino?

(A) 60,0.
(B) 64,0.
(C) 66,0.
(D) 68,0.
(E) 70,0.

7. (FUNDATEC - 2017 - BM-RS - SOLDADO DA POLÍ-
CIA MILITAR)

Em um grupo formado por 80 pessoas há 10 que não 
sabem dirigir. Qual é a probabilidade de escolher ao acaso 
uma pessoa que saiba dirigir?

(A) 85,0%.
(B) 87,5%.
(C) 90,0%.
(D) 92,5%.
(E) 94,0%.

8. (FUNDATEC - 2017 - BM-RS - SOLDADO DA POLÍ-
CIA MILITAR)

Para revestir uma cadeira, foi utilizado um tecido em 
formato quadrado medindo 60 cm cada lado. Qual é a 
área, em m², desse tecido?

(A) 0,36.
(B) 1,20.
(C) 3,60.
(D) 12,00.
(E) 36,00.
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9. (FUNDATEC - 2017 - BM-RS - SOLDADO DA POLÍ-
CIA MILITAR)

Sabendo que 18 trabalhadores montam uma arqui-
bancada em 24 dias, quantos dias 6 trabalhadores levarão 
para montar a mesma arquibancada nas mesmas condi-
ções de trabalho?

(A) 8.
(B) 12.
(C) 36.
(D) 48.
(E) 72.

10. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

Rodrigo tinha uma certa quantia em dinheiro. Gastou 
20% na compra de uma camiseta e 5%, do que sobrou, 
gastou na compra de um lanche, ficando com um total de 
R$ 228,00. Qual foi o preço da camiseta?

(A) R$ 50,00.
(B) R$ 60,00.
(C) R$ 80,00.
(D) R$ 44,60.
(E) R$ 65,00.

11. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

Paguei por uma geladeira, com desconto de 8%, um 
total de R$ 1.840,00. Qual era o preço da geladeira sem o 
desconto?

(A) R$ 2.100,00.
(B) R$ 2.235,00.
(C) R$ 1.940,00.
(D) R$ 1.920,00.
(E) R$ 2.000,00.

12. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

Após um ano aplicando um capital inicial, no sistema 
de juros compostos, à taxa de 18% ao ano, cheguei a um 
montante de R$ 23.600,00. Qual foi o capital investido?

(A) R$ 2.000,00.
(B) R$ 19.852,15.
(C) R$ 20.000,00.
(D) R$ 20.351,00.
(E) R$ 10.000,00.

13. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

Dois amigos decidiram abrir uma empresa. O primeiro 
aplicou R$ 2.000,00 e o segundo aplicou R$ 3.000,00. Após 
três meses, os amigos obtiveram um lucro de R$ 2.500,00. 
Como o lucro deve ser repartido de forma proporcional 
à quantia que cada um investiu, pode-se concluir que o 
primeiro recebeu:

(A) R$ 1.000,00.
(B) R$ 2.000,00.
(C) R$ 1.500,00.
(D) R$ 1.750,00.
(E) R$ 1.250,00.

14. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

Uma empresa produziu 60.000 peças de um determi-
nado produto ao longo de 4 anos. Quantas peças a empre-
sa produziu no primeiro ano, sabendo- se que a produção 
dobra a cada ano?

(A) 3.600 peças.
(B) 4.000 peças.
(C) 4.500 peças.
(D) 6.000 peças.
(E) 7.500 peças.

15. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

Uma menina possui 5 blusas, 3 saias e 2 sandálias. De 
quantas maneiras diferentes ela pode se vestir?

(A) 30
(B) 60
(C) 15
(D) 10
(E) 40

16. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

A solução do sistema linear

(A) S= {(1,2,-1)}.
(B) S= {(-1,0,1)}.
(C) S= {(0,1,2)}.
(D) S= {(1,2,1)}.
(E) S= {(0,0,1)}.
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17. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

O número real x que satisfaz a equação

é tal que:
(A) 0 ≤ x < 1
(B) 1 ≤ x < 2
(C) x ≥3
(D) x < 0
(E) 2 ≤ x < 3

18. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

Para medir a altura de um prédio, um engenheiro usou 
o seguinte artifício: mediu a sombra do prédio, obtendo 
8m, e no mesmo instante, mediu sua própria sombra, ob-
tendo 0,4m. Sabendo que a altura do engenheiro é 1,8m, 
qual é a altura do prédio?

(A) 18m.
(B) 36m.
(C) 42m.
(D) 21m.
(E) 40m.

19. (FUNDATEC - 2010 - CRA-RS - TÉCNICO EM IN-
FORMÁTICA)

A trajetória de uma bola, em um chute a gol, pode 
ser descrita por uma função quadrática. Supondo que sua 
altura h, em metros, t segundos após o chute, seja dada 
porh = - t² + 4t, temos que a altura máxima atingida pela 
bola é:

(A) 4m.
(B) 2m.
(C) 3m.
(D) 2,5m.
(E) 1,5m.

20. (FUNDATEC - 2012 - CREA-PR - AGENTE DE FIS-
CALIZAÇÃO - TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA)

Uma empresa foi multada por jogar resíduos tóxicos 
em um rio, cujo valor da multa foi de R$45.000,00 mais 
R$1.500,00 por dia até que a empresa se ajustasse às nor-
mas que regulamentam os índices de poluição. Sabendo 
que a empresa pagou R$79.500,00 de multa, o número de 
dias que levou para se ajustar às normas exigidas foi de :

(A) 10 
(B) 15
(C) 23
(D) 30
(E) 35

21. (FUNDATEC - 2012 - CREA-PR - AGENTE DE FIS-
CALIZAÇÃO - TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA)

Um empréstimo de R$ 50.000,00 será pago no prazo 
de 5 meses, com juros simples de 2,5% a.m. (ao mês). Nes-
se sentido, o valor da dívida na data do seu vencimento 
será:

(A) R$6.250,00.
(B) R$16.250,00.
(C) R$42.650,00.
(D) R$56.250,00.
(E) R$62.250,00.

22. (FUNDATEC - 2012 - CREA-PR - AGENTE DE FIS-
CALIZAÇÃO - TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA)

Acrescendo 3cm ao lado de um quadrado, a área au-
mentará em 39cm2 . Nesse sentido, a medida da diagonal 
do quadrado inicial é :

(A) 5 cm
(B) 5 √2 cm
(C) 6 cm
(D) 10 √2 cm
(E) 8cm 

23. (FUNDATEC - 2012 - CREA-PR - AGENTE DE FIS-
CALIZAÇÃO - TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA)

Sabendo que a = 0,6835, b= (0,6835)2 e c= √0,6835 
então:

(A) a<b<c
(B) b<a<c
(C) c<b<a
(D) a<c<b
(E) c<a<b

24. (FUNDATEC - 2012 - CREA-PR - AGENTE DE FIS-
CALIZAÇÃO - TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA)

A fim de vistoriar a obra de um estádio de futebol para 
a copa de 2014, um órgão público organizou uma comis-
são composta por 4 pessoas, sendo um engenheiro e 3 
técnicos. Sabendo-se que em seu quadro de funcionários 
o órgão dispõe de 3 engenheiros e de 9 técnicos, pode- 
se afirmar que a referida comissão poderá ser formada de 
_____ maneiras diferentes.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do trecho acima.

(A) 252
(B) 250
(C) 243
(D) 127
(E) 81
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1. FUNDATEC - Agente Penitenciário (SUSEPE RS)/2014
O relatório divulgado em 29 de janeiro de 2014 pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) aponta que o Brasil aparece em 8º 
lugar entre os países com:

(A) Melhor plano de formação continuada para do-
centes.
(B) Maior número de analfabetos adultos.
(C) Menor índice de evasão no Ensino Médio.
(D) Melhor competência quanto ao pensamento lógi-
co matemático.
(E) Maior piso salarial para professores.

2. FUNDATEC - Agente Penitenciário (SUSEPE RS)/2014
O Brasil adota dois sistemas eleitorais: o majoritário e 

o proporcional. O sistema proporcional é usado para ele-
ger:

I. Deputados federais.
II. Deputados estaduais 
III. Vereadores. 
IV. Senadores.
 
Quais estão corretas?
(A)  Apenas I e II.
(B)  Apenas II e III.
(C)  Apenas I, II e III.
(D)  Apenas I, II e IV.
(E)  I, II, III e IV.

3. FUNDATEC - Agente Penitenciário (SUSEPE RS)/2014
“Com alta de 44,3%, Rio Grande do Sul bate recorde 

histórico de exportações em 2013: Com o desempenho 
positivo, o Rio Grande do Sul se tornou o terceiro Estado 
com maior valor de embarques em 2013, ganhando duas 
posições em relação a 2012, ao ultrapassar Paraná e Rio 
de Janeiro. Os gaúchos tiveram o maior incremento de 
vendas externas entre todos os Estados no ano passado, 
respondendo a 10,36% das exportações brasileiras”. (Zero 
Hora, 21/01/2014). As vendas externas gaúchas foram im-
pulsionadas principalmente devido às exportações de:

(A) Trigo.
(B) Arroz.
(C) Carvão.
(D) Soja.
(E) Milho.

4. FUNDATEC - Agente Penitenciário (SUSEPE RS)/2014
Uma das missões da SUSEPE é proporcionar trabalho 

e educação aos detentos para que possam voltar à socie-
dade em condições de lá permanecerem. Nesse sentido, a 
SUSEPE visa formar parcerias com empresas privadas, pre-
feituras e instituições públicas para ampliar as oportuni-
dades de trabalho. Segundo a Revista da Susepe, balanço 
2012/2013, essas oportunidades estão sendo oferecidas 
aos detentos nos seguintes segmentos:

I. Construção civil.
II. Serviços.
III. Indústria.
IV. Meio ambiente.
 
Quais estão corretas?
(A) Apenas I e III.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

5. FUNDATEC - Agente Penitenciário (SUSEPE RS)/2014
_____________ é o instrumento que possibilita enti-

dades privadas oferecerem trabalho remunerado aos ape-
nados gerenciado pelo Estado/SUSEPE.

 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna do 

texto acima é:
(A) Protocolo de Ação Conjunta (PAC)
(B) Protocolo de Integração Comunitária (PIC)
(C) Projeto de Inclusão Social (PIS)
(D) Programa de Assistência Penal (PAP)
(E) Programa de Atividades Remuneradas (PAR)

6. FUNDATEC - Agente Penitenciário (SUSEPE RS)/2014
O Patronato Lima Drummond possui o menor índice 

de fugas do Rio Grande do Sul. Todos os presos desenvol-
vem alguma atividade de trabalho. Fundado pela assisten-
te social Maria Tavares, o Patronato está situado na Região

(A) da Campanha.
(B) das Missões.
(C) Metropolitana.
(D) Carbonífera.
(E) do Vale dos Sinos.

7. FUNDATEC - Agente Penitenciário (SUSEPE RS)/2014
A SUSEPE foi pioneira no Brasil com a criação da:
(A) Corregedoria da Segurança Pública.
(B) Coordenadoria Penitenciária da Mulher.
(C) Superintendência de Apoio Familiar.
(D) Controladoria do Menor Infrator.
(E) Unidade de Saúde Prisional.
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8. FUNDATEC - Agente de Licitações (Pref Vacaria)/
Pregoeiro/2021

Em 2020, celebramos o centenário de nascimento de 
Clarice Lispector, que entre a suas principais obras escre-
veu:

I. A Hora da Estrela.
II. Laços de Família.
III. As Parceiras.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III

9. FUNDATEC - Fiscal de Obras (Pref Sto Augus-
to)/2020 (e mais 5 concursos)

Leia a seguinte reportagem: “Ano de seu centenário, 
2020 terá série de lançamentos que lembrarão vida e obra 
da escritora. Ela pintava quadros e escrevia catálogos de 
artes visuais. Era uma figura agregadora e promovia o di-
álogo entre escritores latino-americanos. Considerava-se 
tímida, mas participava de diferentes grupos literários e 
trocava cartas com João Cabral de Melo Neto e Rubem 
Braga. Em 9 de dezembro de 2020, serão completados cem 
anos de nascimento da autora de __________________. 
(Texto adaptado. Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, de 
19/12/2019). Naturalizada como brasileira depois da mu-
dança de país com a família, Clarice Lispector é conside-
rada uma das maiores escritoras e poetisas da literatura 
contemporânea.

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna do trecho acima.
(A) Macunaíma.
(B) Morte e Vida Severina.
(C) A Hora da Estrela.
(D) Clarissa.
(E) Grande Sertão Veredas.

10. FUNDATEC - Analista Previdenciário (IEP)/2020 (e 
mais 1 concurso)

Escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasilei-
ra. É autora de contos, ensaios e romances, sendo um dos 
mais famosos, “A Hora da Estrela”. É considerada uma das 
escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a 
maior escritora judia desde Franz Kafka. Em 2020, o Brasil 
comemora cem anos do seu nascimento. O texto acima 
refere-se a:

(A) Cecília Meireles.
(B) Adélia Prado.
(C) Clarice Lispector.
(D) Rachel de Queiroz.
(E) Hilda Hilst.

11. FUNDATEC - Agente Administrativo Auxiliar (Pref 
Paraí)/2019 (e mais 4 concursos)

A saga Harry Potter é uma das sequências de livros e 
filmes mais lidos e assistidos dos últimos tempos. Tal fato 
se dá pela alta capacidade da autora, J.K Rolling, de escre-
ver as aventuras do garoto. Essa saga se dá em um univer-
so fictício no qual Harry Potter é:

(A) Um garoto picado por um inseto radioativo que o 
transforma em um super-herói.
(B) Um jovem capaz de prever o futuro, salvando, as-
sim, a vida de seus amigos.
(C) Um menino que descobre sua verdadeira identi-
dade em um mundo bruxo secreto e que combate as 
forças das trevas e magia negra.
(D) Um policial que sofre uma mudança que o transfor-
ma em um policial robô, meio humano, meio máquina.
(E) Um rapaz que tem um robô que foi encontrado em 
um celeiro e que o ajuda a deter criminosos.

12. FUNDATEC - Assistente Social (Pref N Horizon-
te)/2019 (e mais 2 concursos)

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 18 
de abril. A data foi escolhida em homenagem ao nasci-
mento de um autor que dedicou a produção de boa parte 
de sua obra ao público infanto-juvenil. Que autor é esse?

(A) Jorge Amado.
(B) Machado de Assis.
(C) Graciliano Ramos.
(D) José de Alencar.
(E) Monteiro Lobato.

13. FUNDATEC - Agente Comunitário de Saúde (Pref 
Formosa do Sul)/2019/1 (e mais 3 concursos)

Neste ano, em maio,                            ganhou a 31ª edição 
do Prêmio Camões de Literatura, que tem como objetivo 
reconhecer um autor de língua portuguesa, entre vários 
países, que tenha “contribuído para o enriquecimento do 
patrimônio literário e cultural” do idioma através de seu 
conjunto da obra.

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna do trecho acima.
(A) Chico Buarque
(B) Jorge Amado
(C) Raduan Nassar
(D) Caetano Veloso
(E) Ferreira Gullar
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14. FUNDATEC - Assistente Social (Pref São Bor-
ja)/2019 (e mais 14 concursos)

“Nobel duplo para Peter Handke e Olga Tokarczuk” 
(Zero Hora, 11/10/2019). Essa manchete diz respeito ao 
anúncio dos ganhadores do Prêmio Nobel 2019 de:

(A) Física.
(B) Química.
(C) Medicina.
(D) Literatura.
(E) Economia.

15. FUNDATEC - Advogado (Pref São Borja)/2019 (e 
mais 7 concursos)

O Prêmio Camões de Literatura foi instituído em 1988 
com o objetivo de consagrar um autor de língua portu-
guesa que, pelo conjunto de sua obra, tenha contribuído 
para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural 
de nossa língua comum. É considerado o mais importante 
prêmio da língua portuguesa e, em 2019, foi entregue a:

(A) Caetano Veloso.
(B) Mia Couto.
(C) Gilberto Gil.
(D) Chico Buarque.
(E) Luís Fernando Veríssimo.

16. FUNDATEC - Eletricista (Pref São Borja)/2019 (e 
mais 5 concursos)

O Prêmio Nobel é entregue anualmente em diversas 
categorias com o objetivo de reconhecer pessoas ou ins-
tituições que realizaram pesquisas, descobertas ou contri-
buições notáveispara a humanidade. NÃO corresponde a 
uma das categorias do Prêmio Nobel:

(A) Literatura.
(B) Paz.
(C) Medicina.
(D) Música.
(E) Física.

17. FUNDATEC - Agente Legislativo (CM Sarandi)/2017
Leia o seguinte poema:
 
Poeminho do Contra
“Todos esses que aí estão
Atravancando meu caminho,
Eles passarão…
Eu passarinho!”
 

Quem foi o poeta que escreveu o verso acima, nasci-
do em Alegrete, mudando-se em 1919 para Porto Alegre, 
onde estudou no Colégio Militar, sendo considerado um 
dos maiores poetas do século XX, e onde, atualmente, 
existe um centro cultural com o seu nome?

(A) Carlos Drummond de Andrade.
(B) Luis Fernando Veríssimo.
(C) Mário Quintana.
(D) Machado de Assis.
(E) Paulo Coelho.

18. FUNDATEC - Auxiliar Administrativo (CRQ 
5)/1/2017 (e mais 2 concursos)

Nasceu no Ceará, mas mudou-se para o Rio de Janeiro 
ainda menina, fugindo com a família da seca que assolava 
a região. Com apenas vinte anos, publicou seu primeiro 
romance, o qual retratava a triste realidade dos retirantes 
nordestinos. Assim, projetou-se muito jovem na vida lite-
rária do país, escrevendo romances de cunho social e dra-
mático, expondo a fome, a miséria e a seca. Com sua obra 
de estreia, foi agraciada com o Prêmio da Fundação Graça 
Aranha e, durante toda sua vida, receberia ainda diversos 
outros, como o Prêmio Luís de Camões e a Medalha Rio 
Branco, do Itamarati. Durante o governo de Getúlio Var-
gas, foi presa sob a acusação de ser comunista, tendo seus 
livros queimados em praça pública. Em 1977, tornou-se a 
primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasi-
leira de Letras. A que importante autora brasileira o texto 
acima se refere?

(A) Clarice Lispector.
(B) Cecília Meireles.
(C) Cora Coralina.
(D) Rachel de Queiroz.
(E) Adélia Prado.

19. FUNDATEC - Agente Administrativo (CREA 
PR)/2012 (e mais 3 concursos)

“Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fecha-
dura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer 
menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha 
ótica de ficcionista. Sou (e sempre fui) um anjo pornográ-
fico.”

 
O trecho acima é de autoria de um grande dramaturgo 

brasileiro. Brilhante e polêmico, ___________ completaria 
100 anos em 2012.

 
Assinale a alternativa que completa de forma correta 

a lacuna acima.
(A) Nelson Rodrigues
(B) Carlos Drummond de Andrade
(C) Ferreira Goulart
(D) Arthur Azevedo
(E) Martins Pena
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1. FUNDATEC - Procurador do Estado do Rio Grande 
do Sul/2021/15º

Quanto às fontes do Direito Administrativo, assinale a 
afirmativa correta:

(A) O Código Civil tem aplicação imediata nos contra-
tos administrativos.
(B) O Código de Processo Civil tem aplicação supletiva 
e subsidiária nos processos administrativos.
(C) A Constituição não tem aplicação imediata no Di-
reito Administrativo, mas de forma supletiva à legali-
dade.
(D) O Código Penal tem aplicação circunscrita a ilícitos 
administrativos tipificados nos respectivos regulamen-
tos.
(E) A Lei de Sociedades Anônimas não se aplica às au-
tarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista.

2. FUNDATEC - Procurador (ALERS)/2018
Assinale a alternativa correta quanto à “Teoria da Im-

putação Volitiva de Gierke” conforme definição utilizada 
pela doutrina brasileira majoritária.

(A) Estabelece que o administrador está vinculado à 
existência e aos motivos do ato administrativo.
(B) Estabelece que as pessoas jurídicas administrativas 
expressam a sua vontade através de seus próprios ór-
gãos, titularizados por seus agentes, na forma de sua 
organização interna.
(C) Considera que o agente público exerce sua ativida-
de como mandatário da pessoa jurídica estatal.
(D) É sinônima da “Teoria do Órgão Direto” do direito 
francês que defende ser objetiva a responsabilidade 
civil do Estado.
(E) Não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, mas referida pela doutrina brasileira como 
modo de ilustração das teorias sobre responsabilidade 
civil do Estado.

3. FUNDATEC - Delegado de Polícia (PC RS)/2018
Acerca da formação histórica do Direito Administrati-

vo, analise as seguintes assertivas:
I. O Direito Administrativo tem origem na Idade Mé-

dia, período histórico em que a vontade do monarca passa 
a se subordinar à lei.

II. O direito francês se notabiliza como a principal influ-
ência na formação do Direito Administrativo brasileiro, de 
onde importamos institutos importantes como o conceito 
de serviço público, a teoria dos atos administrativos, da 
responsabilidade civil do estado e da submissão da Admi-
nistração Pública ao princípio da legalidade.

III. Devido à organização do Estado brasileiro, compos-
to por diferentes entes políticos dotados de competências 
legislativas próprias para disciplinar suas atividades admi-
nistrativas, a codificação do Direito Administrativo em âm-
bito nacional se torna inviável.

Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

4. FUNDATEC - Técnico Tributário da Receita Estadual 
(SEFAZ RS)/2014

Considerando o cenário doutrinário do Direito Admi-
nistrativo, analise as seguintes assertivas sobre a noção de 
Administração Pública.

 
I. No sentido objetivo, material ou funcional, a Admi-

nistração Pública designa a natureza da atividade ou fun-
ção desempenhada pelo Estado, com vistas à consecução 
dos objetivos constitucionais.

II. No sentido subjetivo, formal ou orgânico, a expres-
são Administração Pública significa o conjunto de entida-
des e de órgãos públicos integrantes de todo o aparato 
estatal.

 
III. Em seu sentido material, a Administração Pública 

manifesta-se com exclusividade no âmbito do Poder Exe-
cutivo.

Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) Apenas II e III.
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5. FUNDATEC - Analista (Pref Candelária)/Processu-
al/2021

Existem diversas discussões doutrinárias acerca do 
conceito, noções e limites dos chamados atos administra-
tivos e a clareza acerca de todos é essencial. O histórico da 
construção da teoria dos atos administrativos tem consoli-
dada sua contemporaneidade ao surgimento do constitu-
cionalismo, tendo em vista o surgimento de fatores muito 
específicos, estes que diferenciaram a concepção de atos 
administrativos quando comparados os sistemas de com-
mon law ao europeu continental. Assim sendo, para que 
a noção de ato administrativo seja estabelecida em uma 
ordem jurídica, é necessário que seja reconhecido um ele-
mento específico, qual seja:

(A) Existência de, no mínimo, bipartição de poderes, 
tendo consequentemente um deles função executiva, 
mesmo que atípica.
(B) Regime jurídico-administrativo, ao qual a Adminis-
tração Pública deve estar sujeita.
(C) O primado do Estado de Direito e, consequente-
mente, do princípio da legalidade estrita.
(D) A vinculação necessária de realização de serviços 
públicos por meio ou condicionados a atos adminis-
trativos.
(E) Diferenciação juridicamente clara de um ato jurídi-
co oriundo de direito comum e de direito público.

6. FUNDATEC - Procurador (ALERS)/2018
NÃO é característica da administração pública extro-

versa:
(A) O fomento econômico.
(B) A intervenção na propriedade privada.
(C) O exercício do poder de polícia administrativa.
(D) A prestação dos serviços públicos.
(E) A gestão de pessoal.

7. FUNDATEC - Procurador Municipal (Pref POA)/2016
O Regime Jurídico Administrativo decorre de um con-

junto de princípios e regras que orientam o desempenho 
da função administrativa, sempre voltada à concretização 
dos direitos fundamentais, o verdadeiro interesse público 
primário. Dentro desse contexto e amparados pela legis-
lação vigente, alguns institutos jurídicos são reveladores 
desta necessária supremacia do interesse público sobre o 
interesse privado, ao mesmo tempo que afirmam o poder-
-dever do Estado de melhorar concretamente a vida das 
populações mais carentes. A respeito do tema, analise as 
seguintes assertivas:

I. O princípio da supremacia do interesse público e 
o da indisponibilidade do interesse público estabelecem 
prerrogativas e limites ao Estado, sendo a intenção predo-
minante realizar o interesse da coletividade.

II. Da mesma forma que a Administração Pública goza 
de poderes especiais, exorbitantes do direito comum, 
pode sofrer restrições em sua atuação que não existem 
para os particulares.

III. O exercício do poder de polícia e a existência de 
cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos são 
também demonstrações evidentes da existência do prin-
cípio da supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado com respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

IV. O princípio da supremacia do interesse público 
também é expressamente referido na lei que estabelece 
normas gerais de Processo Administrativo no Município de 
Porto Alegre.

Quais estão corretas?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas III e IV.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

8. FUNDATEC - Procurador do Estado do Rio Grande 
do Sul/2010/12º

Relativamente ao princípio do interesse público, pode-
-se afirmar que

(A) é dotado de consistência autônoma já que ocorre 
um antagonismo entre o interesse público das partes 
e o interesse do todo.
(B) há uma relação intima e indissociável entre o inte-
resse público e os interesses individuais, de modo que 
o primeiro resulta do conjunto dos interesses que os 
indivíduos pessoalmente têm quando considerados na 
qualidade de membros da sociedade.
(C) os interesses públicos são insuscetíveis de serem 
defendidos pelos particulares individualmente mesmo 
quando lhes acarretem ônus ou gravames suportados 
isoladamente. O) todos os interesses do Estado po-
dem ser qualificados como públicos.
(D) as prerrogativas inerentes à supremacia do interes-
se público sobre o interesse privado podem ser em-
pregadas legitimamente para satisfazer os interesses 
secundários do Estado.
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9. FUNDATEC - Advogado (Pref Vacaria)/Assistente Ju-
diciária Gratuita/2021

Maria Sylvia Zanella Di Pietro doutrina que: “Os dois 
princípios fundamentais e que decorrem da assinalada bi-
polaridade do Direito Administrativo – liberdade do indiví-
duo e autoridade da Administração – são os princípios da 
legalidade e da supremacia do interesse público sobre o 
particular, que não são específicos do Direito Administrati-
vo porque informam todos os ramos do direito público; no 
entanto, são essenciais, porque, a partir deles, constroem-
-se todos os demais. A Constituição de 1988 inovou ao fa-
zer expressa menção a alguns princípios a que se submete 
a Administração Pública Direta e Indireta, a saber, os prin-
cípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 
administrativa, da publicidade e eficiência (art. 37, caput, 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
4-6-98), aos quais a Constituição do Estado de São Paulo 
acrescentou os da razoabilidade, finalidade, motivação e 
interesse público (art. 111).”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrati-
vo. 33 ed. São Paulo: Atlas, 2020).

 
No que diz respeito aos princípios administrativos, as-

sinale a alternativa INCORRETA.
(A) Segundo o princípio da legalidade, a Administração 
Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito 
das relações entre particulares, o princípio aplicável 
é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer 
tudo o que a lei não proíbe.
(B) O princípio da impessoalidade, introduzido pelo art. 
37 da CF/1988, tem duas interpretações. No primeiro 
sentido, estaria relacionado com a finalidade pública 
que deve nortear toda a atividade administrativa. No 
segundo sentido, significa que os atos e provimentos 
administrativos são imputáveis não ao funcionário que 
os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da 
Administração Pública, de sorte que ele é o autor ins-
titucional do ato.
(C) A imoralidade administrativa surgiu e se desenvol-
veu ligada à ideia de desvio de poder, pois se entendia 
que, em ambas as hipóteses, a Administração Pública 
se utiliza de meios lícitos para atingir finalidades meta-
jurídicas irregulares.
(D) O princípio da publicidade, que vem agora inserido 
no artigo 37 da Constituição, exige a ampla divulgação 
dos atos praticados pela Administração Pública, res-
salvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. Pode 
ocorrer conflito entre o direito individual ao sigilo, que 
protege a intimidade, e outro direito individual (como 
a liberdade de opinião e de imprensa) ou conflito en-
tre o direito à intimidade e um interesse público (como 
o dever de fiscalização por parte do Estado, prevale-
cendo sempre o interesse público.

(E) O princípio da eficiência é o mais moderno princí-
pio da função administrativa, que já não se contenta 
em ser desempenhada apenas com legalidade, exigin-
do resultados positivos para o serviço público e satisfa-
tório atendimento das necessidades da comunidade e 
de seus membros. Corresponde ao dever de boa admi-
nistração da doutrina italiana, o que já se acha consa-
grado, entre nós, pela Reforma Administrativa Federal 
do Decreto-lei nº 200/1967.

10. FUNDATEC - Técnico (Pref Vacaria)/Contabilida-
de/2021

Assinale a alternativa correta, considerando os princí-
pios da Administração Pública.  

(A) Legalidade, Moralidade e Ampla Defesa.
(B) Entidade, Prudência e Competência.
(C) Moralidade, Prudência e Interesse Público.
(D) Continuidade, Eficiência e Finalidade.
(E) Segurança Jurídica, Contraditório e Oportunidade.

11. FUNDATEC - Analista (PGE RS)/Jurídico/2021
Os atos da administração pública não devem obedecer 

apenas à lei, mas a padrões éticos de conduta. Nesse sen-
tido, indique qual princípio se refere a esta situação.

(A) Finalidade, uma vez que o administrador não pode 
praticar um ato em interesse próprio.
(B) Legalidade, pois a ação do administrador público 
está condicionada aos mandamentos legais e às exi-
gências do bem comum.
(C) Moralidade, sendo este pressuposto de validade de 
todo ato da administração pública.
(D) Eficiência, conforme o qual a atividade administra-
tiva deve apresentar resultados positivos para o servi-
ço público e satisfatório para a coletividade.
(E) Supremacia do interesse público sobre o particular, 
pois o funcionário público deve cuidar dos interesses 
da coletividade com ética e em obediência à lei.

12. FUNDATEC - Contador (GHC)/2020
Os cinco princípios constitucionais mencionados no 

caput do Art. 37 da Constituição Federal formam uma 
base dentro do Direito Administrativo e se aplicam à admi-
nistração pública direta e indireta. Entre eles, qual princí-
pio tem como propósito considerar o pilar da conduta dos 
agentes em face da administração pública, em que todo e 
qualquer ato administrativo deve ter respaldo em lei, sob 
pena de ser considerado ilícito?

(A) Impessoalidade.
(B) Moralidade.
(C) Legalidade.
(D) Eficiência.
(E) Publicidade.
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1. FUNDATEC - Procurador (Pref Campo Bom)/2019
De acordo com o que estabelece o Código Civil Brasi-

leiro são incapazes, relativamente a certos atos ou à ma-
neira de os exercer:

I. Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
II. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico e os que, 

por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido.
III. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade, bem como os pródi-
gos.

Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

2. FUNDATEC - Técnico Administrativo (DPE SC)/2018
No Direito Civil, é considerado absolutamente incapaz 

o menor de ____ anos, o qual deverá, como regra geral, 
ser _________ nos seus atos da vida civil.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas do trecho acima.

(A) 21 – assistido
(B) 18 – representado
(C) 18 – assistido
(D) 16 – representado
(E) 16 – assistido

3. FUNDATEC - Procurador (ALERS)/2018
Encontra-se positivado no Código Civil (Lei nº 

10.406/2002), em seu Livro I, regramento sobre as pesso-
as naturais e as pessoas jurídicas.

 
Nesse sentido, avalie as assertivas abaixo:
I. São incapazes, relativamente a certos atos ou à ma-

neira de os exercer: aqueles que, por causa transitória 
ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os 
ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

II. A morte presumida pode ser declarada, sem decre-
tação de ausência, se alguém, desaparecido em campanha 
ou feito prisioneiro, não for encontrado até três anos após 
o término da guerra. 

III. O direito de anular a constituição das pessoas ju-
rídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, 
contado o prazo da publicação de sua inscrição no regis-
tro, decai em três anos, consolidando-se a sua existência e 
personificação depois de findo esse prazo. 

IV. A fundação poderá ser constituída para fins de cul-
tura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artís-
tico, assim como com finalidade de segurança alimentar e 
nutricional.

 
Quais são corretas?
(A) Apenas I e IV.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

4. FUNDATEC - Advogado (Pref Santa Rosa)/2018
Nos termos indicados no Código Civil, são absoluta-

mente incapazes de exercer os atos da vida civil:
(A) Os menores de 16 anos.
(B) Os ébrios habituais.
(C) Os viciados em tóxicos.
(D) Aqueles que, por causa transitória, ou permanen-
te, não puderem exprimir sua vontade.
(E) Os pródigos.

5. FUNDATEC - Auditor Fiscal (Pref Santa Rosa)/2018
A restrição legal à prática de certos atos da vida civil, 

ou seja, a incapacidade, pode ser absoluta ou relativa. 
Conforme o ordenamento jurídico vigente, mais especifi-
camente o Código Civil, são considerados absolutamente 
incapazes os:

(A) Menores de dezesseis anos.
(B) Maiores de noventa e seis anos.
(C) Ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, 
por deficiência mental, tenham o discernimento redu-
zido.
(D) Excepcionais, sem desenvolvimento mental com-
pleto.
(E) Pródigos.

6. FUNDATEC - Advogado (CREMERS)/Especialis-
ta/2017

Na prática de determinado contrato que envolva a par-
ticipação de menor com quinze anos de idade,

(A) este deverá ser representado pelos seus responsá-
veis legais.
(B) este deverá ser assistido pelos seus responsáveis 
legais.
(C) este deverá ser assistido pelo seu curador.
(D) será necessária autorização judicial prévia.
(E) será necessária homologação judicial do contrato 
em questão.
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7. FUNDATEC - Técnico Superior Administrativo 
(IRGA)/Jurídica/2013

No Direito Civil, em relação à emancipação voluntária, 
é correto afirmar que esta

(A) advém de determinação legal.
(B) exige sentença concessiva da emancipação e pode 
ser realizada desde que o menor tenha 16 anos com-
pletos.
(C) ocorre por concessão dos pais, ou de um deles na 
falta do outro, mediante instrumento público, inde-
pendentemente de homologação judicial.
(D) depende de prévia concordância do Ministério Pú-
blico e de sentença que autorize o ato de emancipa-
ção.
(E) é realizada pelo genitor detentor do direito de 
guarda do menor.

8. FUNDATEC - Agente Profissional (CREA PR)/Procu-
rador/2010

No Direito Civil, em relação à capacidade de fato ou de 
exercício, é correto afirmar que:

(A) É comum a todos os sujeitos de direito.
(B) Tem início com o nascimento com vida.
(C) É atribuída ao nascituro, desde a concepção.
(D) Pode ser obtida pela emancipação.
(E) É obtida aos 16 anos de idade, desde que mediante 
representação do responsável legal.

9. FUNDATEC - Advogado (CREMERS)/Especialis-
ta/2009

Em relação à pessoa natural, indique a resposta cor-
reta:

(A) a capacidade de fato é comum a todas as pessoas 
naturais, a partir do nascimento com vida.
(B) a personalidade civil da pessoa começa a partir da 
concepção.
(C) as situações de incapacidade absoluta exigem a as-
sistência do responsável legal.
(D) a situação jurídica dos pródigos é a da incapacida-
de relativa.
(E) a declaração de morte presumida pressupõe a de-
cretação da ausência.

10. FUNDATEC - Procurador (ALERS)/2018
O Código Civil de 2002 é fruto de um longo processo 

de debates legislativos que precederam o texto constitu-
cional de 1988, assim como a evolução jurisprudencial dos 
Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Em razão do dilatado trâmite legislativo, 
ao entrar em vigor, necessitou de novas leituras no que 
tange ao alcance hermenêutico de muitos de seus dispo-
sitivos.

 
Assim, analise os enunciados a seguir acerca da orien-

tação para o entendimento e a compreensão dos precei-
tos do estatuto civil:

 
I. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de dis-

posição do próprio corpo, quando importar diminuição 
permanente da integridade física, ou contrariar os bons 
costumes, referindo-se a expressão “exigência médica” ao 
bem-estar físico do disponende e não ao seu bem-estar 
psíquico.

 
II. A proteção que o Código defere ao nascituro alcan-

ça o natimorto no que concerne aos direitos da personali-
dade, tais como: nome, imagem e sepultura.

 
III. O exercício dos direitos da personalidade pode so-

frer limitação voluntária, desde que não seja permanente 
nem geral.

 
IV. Não viola direitos da personalidade a publicidade 

que divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a de-
terminada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, 
mas sendo capaz de identificá-la.

 
Quais estão INCORRETOS?
(A) Apenas I e IV.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.



DIREITO CIVIL

3

11. FUNDATEC - Delegado de Polícia (PC RS)/2018
Pela leitura dos enunciados normativos do Código Civil 

brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Com exceção dos casos previstos em lei, o exercício 
dos direitos de personalidade não pode sofrer, volun-
tariamente, limitações, observada a característica da 
irrenunciabilidade de tais direitos.
(B) Além da possibilidade legal de realização de trans-
plantes e exceto por determinação médica, é defeso 
o ato de disposição sobre o próprio corpo quando im-
portar diminuição permanente da integridade física, 
ou contrariar os bons costumes.
(C) Não se pode usar o nome de outrem em propagan-
da comercial sem a devida autorização.
(D) Salvo se necessária à manutenção da ordem pú-
blica, a utilização da imagem de uma pessoa falecida 
poderá ser proibida, exclusivamente a requerimento 
de seus ascendentes ou descendentes, se se destinar 
a fins comerciais.
(E) A intimidade da pessoa natural é inviolável, e o juiz 
adotará as providências para fazer cessar ato contrário 
a esta norma.

12. FUNDATEC - Procurador Jurídico (Pref. N Horizon-
te-SP)/2017

De acordo com o Código Civil Brasileiro, em relação aos 
direitos de personalidade, analise as seguintes assertivas:

I. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limita-
ção voluntária.

 
II. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a di-

reito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei e, em se tra-
tando de morto, terá legitimação para requerer a medida 
prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer 
parente em linha reta, ou colateral até o segundo grau.

 
III. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de dis-

posição do próprio corpo, quando importar diminuição 
permanente da integridade física, ou contrariar os bons 
costumes.

Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

13. FUNDATEC - Técnico Superior Administrativo 
(IRGA)/Jurídica/2013

Considerando as regras do Código Civil sobre os Direi-
tos da Personalidade, é correto afirmar, sobre o nome civil, 
que:

(A) É direito de toda pessoa, nele compreendido o pre-
nome e o sobrenome.
(B) É exclusivo das pessoas naturais.
(C) Não pode ser empregado por outrem em publica-
ções ou representações que a exponham ao desprezo 
público, salvo quando não haja intenção difamatória.
(D) Pode ser utilizado o nome alheio em propaganda 
comercial, mesmo sem autorização do titular.
(E) O pseudônimo, mesmo quando adotado para ativi-
dades lícitas, não goza de proteção legal.

14. FUNDATEC - Advogado (CREMERS)/Especialis-
ta/2011

Considere as seguintes afirmativas e indique a alter-
nativa correta, em relação ao regramento destinado pelo 
Código Civil aos Direitos da Personalidade.

 
I. É valida, com objetivo científico, ou altruístico, a dis-

posição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, 
para depois da morte.

 
II. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com 

risco de vida, à tratamento médico ou à internação cirúr-
gica.

 
III. O ato de manifestação de vontade no sentido de 

disposição gratuita do próprio corpo, para depois da mor-
te, com objetivo científico ou altruístico, não pode ser re-
vogado.

 
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E) Apenas II e III.
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DIREITO PENAL

1. FUNDATEC - Analista Técnico (DPE SC)/2018
De acordo com o Professor Cezar Roberto Bitencourt, 

“o Direito Penal regula as relações dos indivíduos em so-
ciedade e as relações destes com a mesma sociedade. (...) 
a persecução criminal somente pode ser legitimamente 
desempenhada de acordo com as normas preestabele-
cidas, legisladas de acordo com as regras de um sistema 
democrático. Por esse motivo, os bens protegidos pelo Di-
reito Penal não interessam apenas ao indivíduo, mas à co-
letividade como um todo”. Tendo por base o pensamento 
do referido autor, analise as seguintes assertivas:

I. Uma das principais características do Direito Penal 
moderno é seu caráter fragmentário, no sentido de que 
representa a ultima ratio do sistema para a proteção da-
queles bens e interesses de maior importância para o indi-
víduo e a sociedade à qual pertence.

II. Segundo leciona Paulo César Busato, o Direito Penal 
atua como o instrumento mais contundente de que dispõe 
o Estado para levar a cabo o controle social. Sua interven-
ção, portanto, constitui uma violência, por si só, razão pela 
qual o seu emprego deve dar-se somente e na exata medi-
da da urgente necessidade de preservação da sociedade.

III. Pode-se afirmar, no tocante aos objetivos e às mis-
sões do Direito Penal, que a opinião majoritária considera 
que a missão do Direito Penal é a de proteger bens jurí-
dicos de possíveis lesões ou perigos, sendo que tais bens 
devem ser aqueles que permitem assegurar as condições 
de existência da sociedade, a fim de garantir os aspectos 
principais e indispensáveis da vida em comunidade.

IV. Foi Welzel quem tentou atribuir uma dupla missão 
ao Direito Penal, pois, sem negar a missão de proteção de 
bens jurídicos, acrescentou-lhe a missão de proteção dos 
valores elementares da consciência, de caráter ético-so-
cial. O que não é admitido pela maioria da doutrina, já que 
o Direito Penal não deve se ocupar de exercer um controle 
moral sobre as pessoas.

Quais estão corretas?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

2. FUNDATEC - Técnico Administrativo (DPE SC)/2018
O princípio “Não há crime sem lei anterior que o defi-

na. Não há pena sem prévia cominação legal” é chamado 
de:

(A) Princípio da legalidade e anterioridade.
(B) Princípio da excepcionalidade.
(C) Princípio do contraditório.
(D) Princípio da ampla defesa.
(E) Princípio do devido processo legal.

3. FUNDATEC - Agente Profissional (CREA PR)/Procu-
rador/2010

Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 
pena sem prévia cominação legal. O primeiro artigo do 
Código Penal refere-se a qual dos princípios regentes do 
Direito Penal?

(A) Fragmentariedade.
(B) Adequação social.
(C) Consunção.
(D) Legalidade.
(E) Especialidade.

4. FUNDATEC - Técnico Administrativo (DPE SC)/2018
Assinale a alternativa que apresenta as garantias pe-

nais, de acordo com o Artigo 5º da Constituição Federal 
de 1988.

(A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem.
(B) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indeni-
zação pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação.
(C) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o 
réu.
(D) Ninguém será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade competente.
(E) É livre a expressão da atividade intelectual, artísti-
ca, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença.
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5. FUNDATEC - Analista Técnico (DPE SC)/2018
De acordo com o Professor Luiz Flávio Gomes: “A sub-

tração de um par de chinelos (de R$ 16,00) vai monopo-
lizar, em breve, a atenção dos onze ministros do STF, que 
têm milhares de questões de constitucionalidade penden-
tes. Decidirão qual é o custo (penal) para o pé descalço que 
subtrai um par de chinelos para subir de grau (na escala 
social) e se converter em um pé de chinelo. No dia 5/8/14, 
a 1ª Turma mandou para o Pleno a discussão desse tema. 
Reputado muito relevante. No mundo todo, a esse luxo re-
quintadíssimo pouquíssimas Cortes Supremas se dão (se é 
que exista alguma outra que faça a mesma coisa.) Recen-
temente outros casos semelhantes foram julgados pelo 
STF: subtração de 12 camarões (SC.), de um galo e uma 
galinha (MG), de 5 livros, de 2 peças de picanha (MG), etc. 
Um homem, em MG, pelo par de chinelos (devolvido), foi 
condenado a um ano de prisão mais dez dias-multa. Três 
instâncias precedentes (1º grau, TJMG e STJ) fixaram o re-
gime semiaberto para ele (porque já condenado antes por 
crime grave: outra subtração sem violência.) (...)”.

 
(Disponível em: <http://http://professorlfg.jusbrasil.
com.br/noticias/13298 8796/plenario-do-stf-vai-jul-

gar-subtracao-de-um-par-dechinelos>).

Com base no referido texto, a esses casos descritos, 
os quais seriam julgados pelo STF, qual princípio limitador 
do Poder Punitivo Estatal poderíamos aplicar a fim de dar 
resolução ao caso penal?

(A) Da legalidade e da reserva legal.
(B) Da intervenção mínima.
(C) Da insignificância.
(D) Da adequação social.
(E) Da fragmentariedade.

6. FUNDATEC - Escrivão de Polícia Civil (PC RS)/2018 
(e mais 1 concurso)

Em relação à teoria geral da norma penal, assinale a 
alternativa correta.

(A) Dentre os princípios gerais do Direito Penal, pode-
-se citar o princípio da exclusiva proteção de bens jurí-
dicos e o princípio da intervenção mínima.
(B) Os princípios só podem ser explícitos, ou seja, posi-
tivados no ordenamento jurídico.
(C) O princípio da igualdade (ou da isonomia não está 
previsto de maneira expressa na CF/1988.
(D) O princípio da presunção de inocência (ou da não 
culpa) expresso na CF/1988 no artigo 5º, inciso LVII, de-
termina que “ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 
Destarte, não é aceitável a decretação (excepcional) 
de uma prisão temporária ou preventiva sobre alguém 
sobre o qual pairam indícios suficientes de autoria, 
mas que ainda não pode ser considerado culpado.

(E) O princípio da ofensividade ou lesividade ( nullum 
crimen sine iniuria) não exige que do fato praticado 
ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tute-
lado.

7. FUNDATEC - Advogado (Pref São Borja)/2019
No Direito Penal, a retroatividade de lei que não mais 

considera o fato como criminoso:
(A) É vedada.
(B) É causa de extinção da punibilidade.
(C) Representa caso de anistia.
(D) Representa caso de indulto.
(E) Afasta a ilicitude do ato, mas não produz a extinção 
da punibilidade.

8. FUNDATEC - Escrivão de Polícia Civil (PC RS)/2018 
(e mais 1 concurso)

A regra geral em direito é a aplicação da lei vigente à 
época dos fatos (tempus regit actum). No campo penal, 
não ocorre de maneira diferente, pois, ao crime cometido 
em determinada data, aplicar-se-á a lei penal vigente ao 
dia do fato. Considerando o conceito e o alcance da lei pe-
nal no tempo, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A exceção à regra geral é a extratividade, ou seja, a 
possibilidade de aplicação de uma lei a fatos ocorridos 
fora do âmbito de sua vigência. O fenômeno da extra-
tividade, no campo penal, realiza-se em dois ângulos: 
retroatividade e ultratividade.
(B) A ultratividade é a aplicação da norma penal bené-
fica a fato criminoso acontecido antes do período da 
sua vigência.
(C) O Código Penal Brasileiro, no artigo 2º, faz referên-
cia somente à retroatividade, pelo fato de estar anali-
sando a aplicação da lei penal sob o ponto de vista da 
data do fato. Desta maneira, ou se aplica o princípio-
-regra (tempus regit actum), se for o mais benéfico, ou 
se aplica a lei penal posterior, se for a mais benigna 
(retroatividade).
(D) Para a definição da lei penal mais favorável, deve-
-se ter em vista, como marco inicial, a data do come-
timento da infração penal, e, como marco final, a ex-
tinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ou 
outra causa qualquer. De toda sorte, durante a inves-
tigação policial, processo ou execução da pena, toda e 
qualquer lei penal favorável, desde que possível a sua 
aplicação, deve ser utilizada em favor do réu.
(E) A abolição do delito (abolitio criminis) é um fenô-
meno que ocorre quando uma lei posterior deixa de 
considerar crime determinado fato. Essa hipótese gera 
a extinção da punibilidade.
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9. FUNDATEC - Analista (PGE RS)/Jurídico/2008
Assinale a alternativa correta. Em matéria penal en-

tende- se que
(A) a lei mais severa se aplica aos fatos ocorridos antes 
de sua vigência, seja quanto à criação de novo tipo pe-
nal, seja quanto à agravação da pena.
(B) a abolitio criminis faz desaparecer todos os efeitos 
penais e os civis.
(C) o Código Penal adotou a teoria do resultado para 
determinar quando o crime é considerado praticado: 
“Considera-se praticado o crime no momento do re-
sultado, ainda que outro seja o momento da ação ou 
omissão”.
(D) em relação à “vacatio legis”: não se aplica a nova lei 
enquanto não tenha efetiva vigência, continuando-se 
a aplicar a lei anterior. Obviamente, entrando a nova 
lei em vigor, aplicam-se os princípios da retroatividade 
da lei mais benéfica, irretroatividade da mais severa.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

10. FUNDATEC - Procurador do Estado do Rio Grande 
do Sul/2010/12º

Assinale a alternativa correta:
(A) Em razão do princípio da atividade, a lei excepcio-
nal ou temporária, embora decorrido o período de sua 
duração ou cessadas as circunstâncias que a determi-
naram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigên-
cia.
(B) A lei “A” foi revogada pela lei “B”, que por sua vez 
foi revogada pela lei “C”; diante da imposição de que 
uma lei só pode ser revogada por outra, o sistema ju-
rídico brasileiro admite a repristinação automática de 
lei revogada.
(C) O momento e o lugar do crime são regulados pela 
teoria da atividade, importando o momento da ação 
ou omissão do agente, ainda que outros sejam o mo-
mento e o lugar do resultado.
(D) Para os efeitos penais, consideram-se como exten-
são do território nacional as embarcações e aeronaves 
brasileiras, de natureza pública ou privada, onde quer 
que se encontrem, bem como as aeronaves e as em-
barcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, que se achem, respectivamente, no espaço 
aéreo correspondente ou em alto-mar.
(E) No crime permanente, a conduta se protrai no tem-
po em razão da própria vontade do agente e o tempo 
do crime é o de sua duração; enquanto que, no crime 
continuado, o tempo do crime é o da prática de cada 
conduta perpetrada

11. FUNDATEC - Auditor-Fiscal da Receita Estadual 
(SEFAZ RS)/2014

No que diz respeito à aplicação da lei penal, analise as 
assertivas a abaixo:

I. Ultratividade da lei penal significa que quando a lei 
revogada for mais benéfica, ela será aplicada ao fato co-
metido durante a sua vigência.

 
II. Abolitio criminis significa que a nova lei deixa de 

considerar crime um fato anteriormente tipificado como 
ilícito penal, fazendo desaparecer todos os efeitos penais 
e civis das condenações proferidas com base na lei ante-
rior.

 
III. O Código Penal Brasileiro adotou a teoria da ubi-

quidade, também conhecida por mista ou unitária, con-
siderando o lugar do crime tanto o local onde ocorreu a 
ação ou a omissão, no todo ou em parte, como onde se 
produziu ou deveria produzir-se o resultado.

 
Quais estão corretas?
(A) Apenas II.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

12. FUNDATEC - Advogado (Pref Gramado)/»Sem 
Área»/2019

De acordo com o Código Penal, ficam sujeitos à lei bra-
sileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes:

 
I. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da Repú-

blica.
 
II. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do 

Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de 
empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia 
ou fundação instituída pelo Poder Público.

 
III. Contra a administração pública.
 
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) Apenas I e III.
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