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LÍNGUA PORTUGUESA
Por que estou falando disso? Bom, porque, como eu
disse na coluna da semana passada, transtornos mentais
não são frutos apenas de desequilíbrios químicos e fatores biológicos. O contexto social e econômico em que
vivemos tem uma grande influência. Hoje, diversas pesquisas conseguem mensurar o efeito que a insegurança
econômica causa em nós.

LÍNGUA PORTUGUESA

1.(IDECAN - ADMINISTRADOR (IF RR)/2020 (E
MAIS 2 CONCURSOS)
Texto 2
Pobreza tem impacto direto na saúde mental

Faz todo sentido, não é? A ameaça da falta de dinheiro distorce nossa perspectiva de vida, colocando-nos
numa espiral de incertezas. “Será que vou ter dinheiro
para pagar as contas? Será que vou conseguir trabalho?
” Isso tem um custo alto para a saúde mental.

Transtornos mentais não são frutos apenas de desequilíbrios químicos e fatores biológicos. O contexto social e econômico em que vivemos tem uma grande influência em nossa saúde mental.

A pesquisadora canadense Evelyn Forget conseguiu
medir o impacto que as finanças têm na saúde mental.
Professora da Universidade de Toronto, em 2011 ela
publicou um artigo chamado “A cidade sem pobreza: os
efeitos de saúde de um experimento canadense de renda anual garantida” (tradução minha). De 1974 a 1979,
uma cidade da província de Manitoba, no Canadá, foi
palco de uma experiência. O governo deu a todos os habitantes da cidade de Dauphin uma renda mínima anual.
Para cada dólar canadense que cada cidadão ganhava, o
governo dava um adicional de 50 centavos.

DIOGO RODRIGUEZ
Desde 2011 trabalho de maneira autônoma. Já contei aqui que sou jornalista freelancer; há alguns meses,
estou me dedicando ao meu próprio negócio depois de
fazer um curso de empreendedorismo nos Estados Unidos. Faz muito tempo que não tenho emprego fixo.
Tenho uma forte suspeita de que foi durante esse
período que comecei a “desenvolver” ansiedade generalizada e depressão. Antes, eu recebia um salário fixo e
sabia o quanto podia gastar no final do mês. Quando me
tornei autônomo, tive de passar a conviver com a incerteza financeira.

Concluído há mais de 40 anos, o experimento só teve
seus resultados revelados em 2011, por Evelyn Forget.
Os dados ficaram esquecidos e nunca foram analisados.
A pesquisadora se surpreendeu com o que encontrou.
De uma maneira geral, a saúde dos habitantes de Dauphin melhorou. Está incluída aí, é claro, a saúde mental.
Sem a pressão de ter que lutar pela mínima sobrevivência, as pessoas passaram a viver melhor, mostrou Forget.

É impossível saber o quanto você vai ganhar a cada
mês. Isso teve várias consequências para mim. Com
medo de não ganhar o suficiente, comecei a procurar por
trabalhos desesperadamente. Aceitava o que aparecesse, não importava a dificuldade da tarefa. Assim, fui me
enchendo de coisas a fazer e prazos a cumprir. Para conseguir dar conta de tudo, passei a trabalhar dez, às vezes
12 horas por dia. Nem os finais de semana escapavam
mais porque sempre havia algo a ser feito.

Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/
pobreza-tem-impacto-direto-na-saude-mental/. Acesso
em: 30/11/2019 (Adaptado)
Assinale a única alternativa que contenha sinônimos dos termos abaixo, retirados do Texto 2, grafados
de acordo com as normas da ortografia oficial da Língua
Portuguesa.

Obviamente que o nível de ansiedade foi ao extremo e atrapalhou o resto de minha vida. Dormia menos,
comia mal, pouco me divertia, estava sempre pensando
em trabalho e na necessidade de ganhar dinheiro. Aos
poucos, fui me desgastando e perdendo a capacidade de
prestar atenção aos detalhes.

autônoma (l.1), ansiedade (l.11), medir (l.23) e distorce (l.20)

Tanta pressão interna e externa fez a qualidade do
meu trabalho cair. Perdi prazos, entreguei trabalhos de
qualidade ruim. O resultado foi que pessoas que antes
confiavam em mim pararam de me chamar para trabalhar. A ansiedade por ter trabalho e ganhar dinheiro teve
o efeito oposto. Não muito tempo depois de perceber
isso, resolvi procurar tratamento.

(A) autossuficiente, apreenssão, aferir e deturpa
(B) auto-suficiente, aprensão, auferir e desturpa
(C) autossuficiente, apreenção, auferir e deturpa
(D) autos-suficiente, apreensão, aferir e derturpa
(E) autossuficiente, apreensão, aferir e deturpa
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INFORMÁTICA
4. (IDECAN - ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(PREF SG RIO ABAIXO)/2017) Os computadores pessoais
(PC) apresentam uma arquitetura padrão baseada no conhecido modelo de Von Neumann, que possui um conjunto de componentes básicos fundamentais. Com base na
arquitetura dos computadores, assinale a alternativa correta.
(A) Dispositivos de entrada possuem a função básica
de apresentar dados, sendo os mais comuns: a tela de
vídeo (monitor), a impressora e o auto-falante.
(B) O barramento mantém um caminho de comunicação entre a memória e cada um dos dispositivos de
entrada e saída, além da UCP, que também é interconectada com os mesmos via barramento.
(C) A memória do computador possui duas partes
principais: a Unidade Lógica e Aritmética (ULA),
com circuitos que operam os dados, e a unidade de
controle, responsável por coordenar as operações da
UCP.
(D) A unidade central de processamento consiste em
um conjunto de registradores identificados por um
endereço, sendo que o espaço de endereçamento
pode ser dividido em regiões distintas usadas pelo
sistema operacional, dispositivos de entrada e saída,
programas de usuário e pilha de execução do sistema
operacional.

INFORMÁTICA

1. (IDECAN - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO (IF
AM)/2019) Com base nos conceitos de hardware e software, analise as afirmativas a seguir:
I. O Software Básico de Entrada e Saída (BIOS) é gravado na memória ROM. Assim, não é possível desinstalar
o BIOS do computador, apenas atualizá-lo ou modificar as
opções permitidas.
II. O touchpad de um notebook é considerado um dispositivo de entrada/saída sensível ao toque.
III. A menor unidade de medida do computador é o
bit, que é representado por 0 (zeros) e 1 (uns); um conjunto de 8 (oito) bits equivale a um byte, que representa um
caractere.
Assinale
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente a afirmativa II estiver correta.
2. (IDECAN - ADVOGADO (CM CEL FABRICIANO)/2017) Os sistemas operacionais podem ser classificados de acordo com algumas características como, por
exemplo: projeto (arquitetura), gerenciamento de processos, quantidade de usuários etc. Uma dessas características tem a seguinte definição: “o SO divide o tempo de
processamento entre vários processos mantendo o processador sempre ocupado”.
Assinale a alternativa que apresenta essa classificação.
(A) Multitarefa.
(B) Multiusuário.
(C) Multiprogramação.
(D) Multiprocessamento.

5. (IDECAN - MÉDICO VETERINÁRIO (PREF MANHUMIRIM)/2017) Considere a afirmativa sobre componentes de hardware de um computador: “Em um computador o hardware responsável pelos cálculos matemáticos,
execução de tarefas e processamento de dados denomina-se__________. O funcionamento deste dispositivo gera
muito calor, motivo pelo qual é utilizado o__________,
que tem a função de resfriar este componente”. Assinale
a alternativa que completa correta e sequencialmente a
afirmativa anterior.
(A) chipset / dissipador
(B) processador / cooler
(C) disco rígido / exaustor
(D) memória RAM / chipset

3. (IDECAN - PROCURADOR PREVIDENCIÁRIO I
(IPC)/2018) Sabendo que o processador de um dispositivo
computacional é dividido em componentes, indique a alternativa com o item que realiza os cálculos matemáticos
e operações lógicas.
(A) Unidade Lógica de Processamento.
(B) Unidade de Controle.
(C) Memória cache.
(D) Registradores.

6. (IDECAN - ADMINISTRADOR (AGU)/2018) A respeito dos componentes do computador, analise as afirmativas a seguir:
I. Um disco rígido é classificado como uma memória
do tipo não volátil, ou seja, ao cessar o fornecimento de
energia para o computador, os dados permanecem gravados.
II. A memória RAM é considerada uma memória volátil, pois ao cessar o fornecimento de energia para o computador, os dados somente nela armazenados são completamente perdidos.
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
5.(IDECAN - ADMINISTRADOR (AGU)/2018 (E
MAIS 1 CONCURSO)
A respeito dos Poderes e funções do Estado, analise
as afirmativas a seguir:

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1.(IDECAN - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
(UNIVASF)/2019)

I. As funções executiva, legiferante e judicante são
exercidas, com peculiaridades e níveis diferentes de preponderância, tanto pelo Poder Executivo quanto pelos
Poderes Legislativo e Judiciário.

O Estado é uma instituição organizada, política, social e jurídica, o qual ocupa um território definido e é
regido por uma lei maior chamada de Constituição. É dirigido por um governo soberano, o qual é responsável
pela organização e controle social. Nesta definição, destacam-se três elementos:
(A) Povo, governo e território.
(B) Executivo, legislativo e judiciário.
(C) Cidadania, legalidade e direitos políticos.
(D) Poder, soberania e cidadania.
(E) Povo, poder e estado.

II. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são
representados judicialmente, no âmbito da União, pela
Advocacia-Geral da União.
III. Cabe ao Congresso Nacional, mediante controle
externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de
receitas.

2.(IDECAN - BIBLIOTECÁRIO (PREF TENENTE ANANIAS)/2017 (E MAIS 1 CONCURSO)
“O
(como os Estados Unidos, o
Brasil, a Suíça, a Alemanha e outros) é um estado soberano constituído de estados-membros dotados, não de soberania, mas apenas de autonomia, os quais têm poder
constituinte próprio, decorrente do poder constituinte
originário.”
(Disponível em: www.srbarros.com.br.)

Assinale
(A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(B) se somente a afirmativa I estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
6.(IDECAN - AGENTE PENITENCIÁRIO (SEJUC
RN)/2017 )
Considerando a regulação da matéria nas Constituições brasileiras no que concerne à forma e sistema de
governo e à chefia de Estado e chefia de Governo, é INCORRETO afirmar que
(A) por um curto espaço de tempo vigorou no Brasil
o sistema de governo parlamentarista, instituído por
uma Emenda Constitucional.
(B) manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos é um exemplo de atribuição do Presidente da República com
natureza de chefe de Governo.
(C) o ato das disposições constitucionais transitórias
da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o
eleitorado definiria, através de plebiscito a ser realizado em 1993, a forma e o sistema de governo que
vigorariam no País.
(D) o sistema de governo presidencialista adotado no
país é uma influência da experiência norte-americana e tem como uma de suas características a ampla
liberdade para escolher os Ministros de Estado, que
o auxiliam e podem ser demitidos ad nutum, a qualquer tempo.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
(A) País
(B) Estado Federal
(C) Estado Unitário
(D) Estado Monárquico
3.(IDECAN - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
(UNIVASF)/2019)
O Poder Legislativo é o único que possui duas funções típicas, quais sejam:
(A) Executar e legislar.
(B) Executar e julgar.
(C) Legislar e executar.
(D) Executar parcialmente e legislar diretamente.
(E) Legislar e fiscalizar diretamente.
4.(IDECAN - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
(UNIVASF)/2019)
São elementos que compõem a regulação da organização e o funcionamento do Estado:
(A) A estrutura do Estado e os direitos fundamentais.
(B) Os tributos, o orçamento e os direitos sociais.
(C) A divisão de poderes e o sistema de governo.
(D) As forças armadas e o estado maior.
(E) A segurança pública e o sistema único de saúde.
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
III. Ao servidor é proibido atuar, como procurador ou
intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando
se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companhei‐
ro.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1. (IDECAN - 2015 - CRN - 8ª REGIÃO (PR) - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR) Segundo a Lei Fe‐
deral nº 10.520/2002, acrescenta‐se uma modalidade de
licitação, para aquisição de bens e serviços comuns, além
da concorrência, tomada de preços, convite, concurso e
leilão. Esta modalidade de licitação instituída é chamada
(A) pregão.
(B) comprão.
(C) coleta de preços.
(D) pesquisa de preços.

Assinale
(A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se somente a afirmativa I estiver correta.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
5. (IDECAN - 2020 - IF-RR - INFORMÁTICA) Acerca do
provimento de cargo público, assinale a alternativa corre‐
ta.
(A) A investidura em cargo público ocorrerá com a
nomeação ou com a entrada em efetivo exercício.
(B) A reintegração não é forma de provimento de
cargo público.
(C) A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial.
(D) Às pessoas portadoras de deficiência é assegura‐
do o direito de se inscrever em concurso público para
provimento de cargo cujas atribuições sejam compa‐
tíveis com a deficiência de que são portadoras; para
tais pessoas serão reservadas, no mínimo, 20% (vinte
por cento) das vagas oferecidas no concurso.
(E) A readaptação não é forma de provimento de
cargo público.

2. (IDECAN - 2015 - CRN - 8ª REGIÃO (PR) - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR) Segundo a lei de
licitações, nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos or‐
çamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade
do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
As compras, sempre que possível, deverão
(A) não ser divididas em parcelas.
(B) submeter‐se às condições de aquisição e paga‐
mento semelhantes às do setor privado.
(C) submeter‐se às condições de aquisição e paga‐
mento semelhantes às do mercado mundial.
(D) ser subdivididas em número máximo de parcelas
oferecidas pelo vendedor para aproveitar as peculiari‐
dades do mercado.
3. (IDECAN - 2015 - CRN - 8ª REGIÃO (PR) - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR) A Lei nº 8.666/1993,
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administra‐
ção Pública, ela fundamenta a possibilidade de dispensa
de licitação. Um dos casos em que é dispensada a licitação
é quando
(A) o edital for suspenso.
(B) não tiver interessados pelo objeto da licitação.
(C) os interessados pelo objeto da licitação fizerem a
mesma proposta.
(D) os interessados pelo objeto da licitação não cum‐
prirem com o edital.

6. (IDECAN - 2020 - IF-RR - INFORMÁTICA) Sobre os
direitos e vantagens estabelecidos na Lei 8.112/90, assina‐
le a afirmativa incorreta.
(A) A critério da Administração, poderão ser conce‐
didas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde
que não esteja em estágio probatório, licenças para o
trato de assuntos particulares pelo prazo de até cinco
anos consecutivos, sem remuneração.
(B) Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servi‐
dor poderá, no interesse da Administração, afastar-se
do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remu‐
neração, por até três meses, para participar de curso
de capacitação profissional.
(C) O servidor poderá, no interesse da Administração,
e desde que a participação não possa ocorrer simul‐
taneamente com o exercício do cargo ou mediante
compensação de horário, afastar-se do exercício do
cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para
participar em programa de pós-graduação stricto sen‐
su em instituição de ensino superior no País.
(D) É assegurado ao servidor o direito de requerer aos
Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse
legítimo.

4. (IDECAN - 2020 - IF-RR - INFORMÁTICA) De acor‐
do com as disposições da Lei 8.112/90 sobre o regime dis‐
ciplinar dos servidores públicos, analise as afirmativas a
seguir:
I. Ao servidor é proibido proceder de forma desidiosa
ou prolixa.
II. A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a exis‐
tência do fato ou sua autoria.
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL
5. (IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2010)
“ A ministra veneno a B e, antes que ele faleça, lhe
fornece o antídoto, impedindo a morte de B”. A afirmativa trata-se de um caso de:
(A) Tentativa de homicídio.
(B) Arrependimento eficaz.
(C) Arrependimento posterior.
(D) Desistência voluntária.
(E) Crime consumado.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

1. (IDECAN - AGENTE PENITENCIÁRIO (SEJUC
RN)/2017)
Majoritariamente entende-se que, de acordo com o
conceito analítico, crime é um:
(A) Fato típico e antijurídico.
(B) Fato antijurídico e culpável.
(C) Fato típico, antijurídico e culpável.
(D) Fato típico, antijurídico, culpável e punível.

6. (IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2011)
“Armandinho Gaúcho saca uma arma de fogo e desfere dois tiros contra Armandão, objetivando ceifar-lhe
a vida, mas não atinge seu intento, pois Roberto Carlos
empurrou a vítima visada, evitando que fosse atingida.”
A hipótese é de:
(A) Tentativa de homicídio.
(B) Desistência voluntária.
(C) Arrependimento eficaz.
(D) Arrependimento posterior.
(E) Crime impossível.

2. (IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2011)
“João da Silva está numa floresta, caçando, quando
vê ao lado de seu amigo Josevaldo, um alce. Os dois, o
alce e Josevaldo, estão muito próximos, mas mesmo assim, ou seja, mesmo sabendo que pode atingir seu amigo, João da Silva assume o risco e atira, matando Josevaldo.” No caso, a conduta de João da Silva é:
(A) Culposa por imprudência.
(B) Dolosa.
(C) Culposa por negligência.
(D) Culposa por imperícia.
(E) Agravada pelo resultado.

7. (IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2011)
De acordo com o Código Penal Brasileiro, salvo disposição em contrário:
(A) Não se pune a tentativa.
(B) A tentativa é punida com metade da pena do crime consumado.
(C) Pune-se a tentativa com a pena correspondente
ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
(D) Pune-se a tentativa com a pena correspondente
ao crime consumado, diminuída de um terço.
(E) Pune-se a tentativa com a pena correspondente
ao crime consumado, diminuída de um terço a metade.

3. (IDECAN - AGENTE PENITENCIÁRIO (SEJUC
RN)/2017)
Ensina a doutrina que na relação entre a tipicidade
e a ilicitude a existência do fato típico gera uma presunção relativa de que também é ilícito. Esta teoria, adotada
pelo Código Penal e pela doutrina majoritária brasileira,
é chamada de teoria:
(A) Da autonomia.
(B) Da indiciariedade.
(C) Da absoluta dependência.
(D) Dos elementos negativos do tipo.

8. (IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2010)
Analise as afirmativas sobre o Direito Penal:
I. Diz- se o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo
II. A tentativa é sempre punida com a mesma pena
do crime consumado.
III. Diz-se o crime culposo, quando o agente deu causa
ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I, III.
(E) I, II, III

4. (IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2011)
Considere as seguintes afirmativas:
I. O resultado, de que depende a existência do crime,
somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não
teria ocorrido.
II. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, conjugada com a ação
do agente, produziu o resultado.
III. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
(A) I
(B) I, II
(C) I, III
(D) II, III
(E) I, II, III
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NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
III. Se o morador não permitir a entrada do executor
do mandado, este nada poderá fazer.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

1.(IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2011)

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I, III
(E) I, II, III

Sobre o tema Busca e Apreensão, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Não será permitida a apreensão de documento em
poder do defensor do acusado, salvo quando constituir
elemento do corpo de delito.

4.(IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2011)
Marque a alternativa que indica uma pessoa que
NÃO tem direito a ser recolhida a prisão especial:
(A) Os ministros de Estado.
(B) Os governadores de território.
(C) Os diplomados em cursos técnicos.
(D) Os cidadãos inscritos no “Livro de Mérito”.
(E) Os ministros de confissão religiosa.

( ) A busca pessoal dependerá de mandado, no caso
de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito.
( ) A busca pessoal independerá de mandado quando
a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5.(IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2011)
Sobre o tema Prisão Especial, analise:

A sequência está correta em:
(A) V, V, V
(B) F, F, F
(C) V, F, V
(D) F, V, V
(E) V, V, F

I. Não havendo estabelecimento específico para o
preso especial, este será recolhido em cela distinta do
mesmo estabelecimento.
II. A cela especial poderá consistir em alojamento
coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência
humana.

2.(IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2010)
Sobre busca e Apreensão, analise as afirmativas:
I. A busca será domiciliar ou pessoal
II. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de quaisquer partes.

III. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum.

III. As buscas domiciliares serão executadas à noite,
mesmo se o morador não consentir.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I, II, III
(E) I, III

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I, II, III
(E) I, II

6.(IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2010)
Sobre o tema Prisão. marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas:

3.(IDECAN - SARGENTO (PM ES)/2010)
Sobre busca e Apreensão, analise as afirmativas:

( ) A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a
qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicilio.

I. A busca em mulher sempre será feita por homem.
II. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para apreender coisas achadas
ou obtidas por meios criminosos.

( ) Não será permitido o emprego de força, salvo a
indispensável no caso de resistência ou de tentativa de
fuga do preso.
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