
PC-RR
POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

400 Questões Gabaritadas 
CADERNO GABARITADO

CÓD: OP-063AB-22
7908403520589



LÍNGUA PORTUGUESA

1

LÍNGUA PORTUGUESA

1. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Assinale a alternativa correta no que se refere ao em-
prego dos elementos destacados.

(A) Após denunciar o sargento, o tenente chegouà-
ser chamado de “linguarudo”, xingamentodo qual-
não se chateou.
(B) Acusado de revelar informações imprópriasàres-
peito do sargento, o tenente alegoude queestava 
cumprindo ordens.
(C) O tenente foi advertidoànão fazer menção aos 
hábitos alimentares do sargento,aos quaisnão são 
nada saudáveis.
(D) Os hábitos alimentares do sargento,a queo te-
nente fez menção, não parecem interessaràsegu-
rança interna.
(E) A segurança interna, departamentoo qualfoi en-
caminhada a denúncia sobre o sargento, não deu 
importânciaàela.

2. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Assinale a frase que apresenta a regência correta, de 
acordo com a norma-padrão, no segmento destacado.

(A) Elaconfessou de quetem trabalhado mais do que 
gostaria.
(B) Ele temesperança a quelogo terá mais tempo 
para o lazer.
(C) Ela partiu dopressuposto a queo trabalho digni-
fica o homem.
(D) Ele estáconvicto queé possível trabalhar e se di-
vertir.
(E) Ela demonstrou acrença de queo lazer dignifica 
a vida.

3. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) A 
concordância nominal está de acordo com a norma-pa-
drão em:

(A) A combinação entre sucesso profissional e lazer 
deve ser transformada em propósito de vida.
(B) Sucesso e diversão são compatível; aliás, traba-
lho sem diversão pode levar ao adoecimento.
(C) Preocupado em conquistar estabilidade finan-
ceira, nós acabamos não dando atenção ao lazer.
(D) É extremamente necessário a dedicação de algu-
mas horas na semana ao convívio social.
(E) Ainda são muito escasso, em comparação com o 
tempo de trabalho, os momentos de diversão.

4. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
O trabalho dignifica o homem. O lazer dignifica a 

vida
“Escolha um trabalho que você ame e não terá 

que trabalhar um único dia em sua vida.” A frase do 
pensador Confúcio tem sido o mantra de muitos que, 
embalados pela concepção de que ofício e prazer não 
precisam se opor, buscam um estilo de vida no qual a 
fonte de renda seja também fonte de alegria e satisfa-
ção pessoal. A questão é: trabalho é sempre trabalho. 
Pode ser bom, pode ser até divertido, mas não substitui 
a capacidade que só o lazer possui de tirar o peso de um 
cotidiano regido por prazos, horários, metas.

 Não são poucas as pessoas que eu conheço que ne-
gligenciam o descanso em prol da produção desenfre-
ada, da busca frenética por resultado, ascensão,status, 
dinheiro. Algo de errado em querer tudo isso? A meu 
ver, não. E sim. Não, porque é digna a recusa à estagna-
ção. Sim, quando ela compromete momentos de entre-
tenimento, minando, aos poucos, a saúde física e men-
tal de quem acha que sombra e água fresca são luxo e 
não merecimento.

 Recentemente, um construtor com o qual eu con-
versava me disse que estava havia nove anos sem fé-
rias, e lamentou o pouco tempo passado com os netos. 
O patrimônio veio de dedicação e empenho, mas custou 
caro também. Na hora me perguntei se era realmente 
preciso escolher entre sucesso e diversão.

 Poucas coisas são tão eficazes na função de honrar 
alguém quanto o ofício que se exerce. Momentos de 
pausa, porém, honram o próprio ofício. A vida se equili-
bra justamente na possibilidade de converter o dinhei-
ro advindo do esforço em ingressos para oshowda ban-
da preferida, passeios no parque, pipoca quentinha e 
viagens de barco.

(Larissa Bittar.Revista Bula. www.revistabula.com. 
Adaptado)

Observa-se uma relação de causa e consequência, 
nessa ordem, na seguinte passagem:

(A) “Poucas coisas são tão eficazes na função de 
honrar alguém quanto o ofício que se exerce.” (4° 
parágrafo)
(B) “Não, porque é digna a recusa à estagnação.” (2° 
parágrafo)
(C) “‘Escolha um trabalho que você ame e não terá 
que trabalhar um único dia em sua vida.’” (1° pará-
grafo)
(D) “Pode ser bom, pode ser até divertido, mas não 
substitui a capacidade que só o lazer possui de tirar 
o peso de um cotidiano regido por prazos, horários, 
metas.” (1° parágrafo)
(E) “A questão é: trabalho é sempre trabalho.” (1° 
parágrafo)
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5. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Usando o texto da questão acima como referência, 
responda.

Há palavras empregadas com sentido figurado em:
(A) “um construtor com o qual eu conversava me 
disse” (3° parágrafo).
(B) “me perguntei se era realmente preciso esco-
lher” (3° parágrafo).
(C) “Não são poucas as pessoas que eu conheço que 
negligenciam o descanso” (2° parágrafo).
(D) “quem acha que sombra e água fresca são luxo e 
não merecimento” (2°parágrafo).
(E) “lamentou o pouco tempo passado com os ne-
tos” (3° parágrafo).

6. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto base da questão 4 como referência, 
responda:

A referência ao construtor, no terceiro parágrafo, 
serve para

(A) exemplificar que a opção pelo lazer pressupõe a 
recusa do sucesso.
(B) denunciar um comportamento cada vez mais 
raro entre as pessoas.
(C) mostrar como a dedicação excessiva ao trabalho 
pode levar à frustração.
(D) ilustrar o quanto o trabalho pode destruir a saú-
de física e mental de alguém.
(E) demonstrar que a preocupação com os bens ma-
teriais é antiética.

7. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto base da questão 4 como referência, 
responda:

Uma palavra que revela a crítica que a autora faz 
ao modo como as pessoas têm se relacionado com o 
trabalho está destacada em:

(A) “converter odinheiroadvindo do esforço” (4° pa-
rágrafo).
(B) “buscafrenéticapor resultado” (2° parágrafo).
(C) “ofícioque se exerce” (4° parágrafo).
(D) “escolher entresucessoe diversão” (3° parágra-
fo).
(E) “recusa àestagnação” (2° parágrafo).

8. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto base da questão 4 como referência, 
responda:

A autora defende a opinião de que
(A) a dedicação exclusiva ao trabalho é justificável, 
quando gera alegria e satisfação pessoal.
(B) o lazer não pode ser substituído pelo trabalho, 
especialmente porque este não é fonte de prazer.
(C) o lazer deveria ser a única preocupação das pes-
soas e não o trabalho, como é comum.

(D) a busca por ascensão e dinheiro não deve ser 
vista como dignificante, pois compromete o lazer.
(E) o ideal é que se encontre prazer no trabalho, 
mas o lazer não deve ser negligenciado.

9. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) A 
concordância verbal está em conformidade com a nor-
ma-padrão na frase:

(A) O novo guia recomenda que se passe doze me-
ses para que um diagnóstico seja estabelecido; ex-
cetua-se os casos graves.
(B) O comportamento típico dos viciados emgames-
passam a ter descrição no guia, o que contribui para 
tratar a doença.
(C) Os jogos, para quem é viciado, revela-se muito 
mais atraentes do que quaisquer outros interesses 
na vida.
(D) Os viciados emgamesacabam se distanciando de 
amigos e familiares, cuja companhia é facilmente 
trocada pelo jogo.
(E) Consultar as informações no guia de Classifica-
ção Internacional de Doenças ajudam médicos e 
pesquisadores em seu trabalho.

10. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018)
Pela primeira vez, vício emgamesé
 considerado distúrbio mental pela OMS
 A 11ª Classificação Internacional de Doenças (CID) 

irá incluir a condição sob o nome de “distúrbio dega-
mes”. O documento descreve o problema como padrão 
de comportamento frequente ou persistente de vício 
emgames, tão grave que leva “a preferir os jogos a 
qualquer outro interesse na vida”. A última versão da 
CID foi finalizada em 1992, e a nova versão do guia será 
publicada neste ano. Ele traz códigos para as doenças, 
sinais ou sintomas e é usado por médicos e pesquisado-
res para rastrear e diagnosticar uma doença.

 O documento irá sugerir que comportamentos típi-
cos dos viciados emgamesdevem ser observados por um 
período de mais de 12 meses para que um diagnóstico 
seja feito. Mas a nova CID irá reforçar que esse período 
pode ser diminuído se os sintomas forem muito graves. 
Os sintomas do distúrbio incluem: não ter controle de 
frequência, intensidade e duração com que jogavideo 
game; priorizar jogarvideo gamea outras atividades.

 Richard Graham, especialista em vícios em tecno-
logia no Hospital Nightingale em Londres, reconhece 
os benefícios da decisão. “É muito significativo, porque 
cria a oportunidade de termos serviços mais especiali-
zados.” Mas para ele é preciso tomar cuidado para não 
se cair na ideia de que todo mundo precisa ser tratado e 
medicado. “Pode levar pais confusos a pensar que seus 
filhos têm problemas quando eles são apenas ‘empol-
gados’ jogadores devideo game”, afirmou.
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1. (VUNESP - 2014 - PC-SP - PERITO CRIMINAL)
Na figura, o losango PQRS, cuja diagonal maior 
mede 24 cm, tem perímetro igual a 52 cm e está 
inscrito no paralelogramo ABCD.

Sabe-se que a diagonal menor do losango é a altura 
do paralelogramo. Nesse caso, é correto afirmar que a 
medida da altura desse paralelogramo é igual, em cen-
tímetros, a

(A) 5.
(B) 10.
(C) 9.
(D) 6.
(E) 8.

2. (VUNESP - 2014 - PC-SP - PERITO CRIMINAL) 
O lucro total (L) de uma empresa, em função da 

quantidade de produtos vendidos (p) pode ser obtido 
pela fórmula L( p) = (–p + 50).( p – 200). Nessas condi-
ções, o intervalo de variação de p para que a empresa 
esteja sempre trabalhando com resultado positivo (lu-
cro) é

(A) 100 < p < 200.
(B) p > 100.
(C) p > 200.
(D) 50 < p < 100.
(E) 50 < p < 200.

3. (VUNESP - 2014 - PC-SP - PERITO CRIMINAL) 
Na entrada de um edifício comercial, um painel in-

formativo P encontra-se numa parede vertical com sua 
base ao nível dos olhos de um observador que vê o seu 
topo segundo um ângulo de 30º. Após caminhar hori-
zontalmente 3 metros na  direção perpendicular ao pai-
nel, o observador passa a ver o seu topo segundo um 
ângulo de 60º, conforme mostra afigura.

Use: √3=1,7

A altura h desse painel, em metros, é igual a
(A) 2,45.
(B) 2,40.
(C) 2,55.
(D) 1,95.
(E) 1,50.

4. (VUNESP - 2014 - PC-SP - PERITO CRIMINAL) 
O quadrilátero ABCD, representado num sistema de 

coordenadas cartesianas ortogonais, foi dividido em duas 
regiões triangulares, S1 e S2 , pelo segmento Imagem asso-
ciada para resolução da questão , conforme mostra a figura.

Dados A(0,–1) e C(4,5), pode-se afirmar que a dis-
tância, em u.c., entre os pontos A e C, é igual a

(A) 2√13
(B) 2√15
(C) 4√13
(D) 4√2
(E) 3√10

5. (VUNESP - 2014 - PC-SP - Perito Criminal) 
Um determinado espaço será decorado com duas 

pequenas telas retangulares, A e B, cujas dimensões, 
em centímetros, estão indicadas nas figuras.



MATEMÁTICA

2

Sabendo-se que ambas as telas tem perímetro igual 
a 120 cm, é correto afirmar que a área ocupada pelas 
duas, juntas, é igual, em centímetros quadrados, a

(A) 1300.
(B) 1450.
(C) 1250.
(D) 1600.
(E) 1200.

6. (VUNESP - 2014 - PC-SP - PERITO CRIMINAL) 
Em um instituto responsável por aferições quan-

titativas, um técnico colocou 17 “pesos referenciais” 
em uma prateleira, ordenados em ordem crescente de 
massas. Se a massa de cada peso ordenado na pratelei-
ra difere dos adjacentes em 5 gramas, e se a massa do 
mais leve corresponde a 1/5 da massa do mais pesado, 
então a massa do maior peso referencial colocado nes-
sa prateleira é igual, em gramas, a

(A) 85.
(B) 90.
(C) 95.
(D) 105.
(E) 100.

7. (VUNESP - 2014 - PC-SP - PERITO CRIMINAL) 
A média aritmética das alturas de um grupo de 20 

atletas rascunho de uma equipe esportiva é de 1,89 m. 
Se a altura média dos atletas de menor estatura (até 
1,90 m) é igual a 1,85 m, e a altura média dos atletas 
de maior estatura (acima de 1,90 m) é igual a 1,95 m, 
então o número de atletas dessa equipe com alturas 
superiores a 1,90 m é

(A) 7.
(B) 9.
(C) 8.
(D) 6.
(E) 12.

8. (VUNESP - 2014 - PC-SP - PERITO CRIMINAL) 
Sabe-se que o sistema de jogo desenvolvido por 

Pedro acerta o prêmio menor de determinada loteria 
em 80% dos testes sorteados. Desse modo, é correto 
afirmar que a probabilidade de Pedro acertar esse prê-
mio em pelo menos um dos dois próximos testes dessa 
loteria é de

(A) 80%.
(B) 96%.
(C) 100%.
(D) 74%.
(E) 68%.

9. (VUNESP - 2014 - PC-SP - PERITO CRIMINAL) 
A figura, cujas medidas indicadas estão em metros, 

representa uma piscina, vista do alto. Ela tem a forma 
de um prisma quadrangular, e sua profundidade, uni-
forme, é igual a 1,5 m. Ao seu redor há um piso que 
ocupa uma área de 192 m2.

A capacidade total dessa piscina, em metros cúbi-
cos, é igual a

(A) 253,5.
(B) 225,3.
(C) 235,2.
(D) 243,8.
(E) 268,4.

10. (VUNESP - 2014 - PC-SP - DESENHISTA 
TÉCNICO-PERICIAL)

Um estudante queria determinar a altura aproximada 
de um prédio. Para tanto, com ajuda de um instrumento 
que ele construiu, mediu de forma aproximada o ângulo 
de elevação do prédio a partir de Q, obtendo 30º. Em se-
guida, caminhou até P, que ele sabia que estava distante 
80 m de Q, e mediu novamente o ângulo de elevação, ob-
tendo 45º. A figura a seguir representa essas ações.

Utilizando , pode-se concluir 
que a altura aproximada do prédio é:

(A) 40√2 m.
(B) 150 m.
(C) 80√2 m.
(D) 80 m.
(E) 120 m.
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1.(VUNESP - 2018 - PC-BA - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
A viabilidade financeira do projeto de uma microem-

presa leva em consideração dados históricos de projetos 
semelhantes. A tabela a seguir mostra a distribuição de 
probabilidade do VPL – Valor Presente Líquido (valores em 
milhões de reais).

Utilizando os dados históricos mencionados, o va-
lor esperado para o VPL da microempresa, em milhões 
de reais, é

Alternativas
(A) 4,8.
(B) 4.
(C) 3,4.
(D) 2,8.
(E) 1,8.

2.(VUNESP - 2018 - PC-BA - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)

Uma loja utiliza um questionário para avaliar a 
qualidade do atendimento. A qualidade é classificada 
como Ótima (O), Boa (B), Regular (R) e Fraca (F). Os re-
sultados do questionário estão na tabela de frequên-
cias a seguir, na qual foram observadas 50 respostas.

Conclui-se, portanto, que
Alternativas
(A) 20% das pessoas acharam fraca.
(B) menos de 20% das pessoas acharam fraca ou re-
gular.
(C)mais da metade das pessoas acharam ótima ou 
boa.
(D)12% das pessoas acharam regular.
(E) 33% das pessoas acharam ótima ou boa.

3.(VUNESP - 2018 - PC-BA - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
Nos últimos 8 meses, as vendas de uma loja estão re-

presentadas pelos números na tabela a seguir. Imagem as-
sociada para resolução da questão

O valor da variância populacional desse conjunto de 
vendas é de:

Alternativas
(A) 6.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.

4.(VUNESP - 2018 - PC-BA - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)
O gerente de um hospital obteve em uma amostra de 

200 pacientes a seguinte distribuição, referente ao tempo 
de internamento em número de dias dos doentes no hos-
pital.

A soma do número médio mais o número que mede a 
mediana dos dias é de aproximadamente:

(A) 14,5.
(B) 12,5.
(C) 12.
(D) 10,5.
(E) 9,5.

5.(VUNESP - 2018 - PC-BA - ESCRIVÃO DE POLÍCIA)

Dois jogadores, A e B, disputam um jogo de cara ou 
coroa, com 50% de chance de cada um acertar. Eles estão 
apostando um certo valor e será considerado vencedor 
o primeiro que tiver cinco acertos. Em um determinado 
instante, o jogo precisou ser interrompido, e, nesse mo-
mento, o jogador A tinha três acertos, faltando apenas 
dois para ganhar, enquanto o jogador B tinha apenas dois 
acertos, faltando três para ganhar. Sugeriu-se dividir o va-
lor apostado de maneira proporcional à chance de cada 
um se sagrar vencedor, caso o jogo continuasse até o final. 
Então, a probabilidade de A ganhar, se continuasse o jogo, 
é de:

Alternativas
(A) 3/5
(B) 3/4
(C) 9/16
(D) 11/16
(E) 19/32
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6.(VUNESP  2009 - CETESB - ANALISTA ADMINIS-
TRATIVO  )

Observe as seguintes definições:
I. O desvio padrão indica a dispersão dos dados dentro 

da amostra, isto é, o quanto os dados em geral diferem da 
média. Ele é igual à variância ao quadrado.

II. A mediana é o valor que divide a série ordenada em 
dois conjuntos com o mesmo número de valores.

III. A moda é o valor que ocorre com mais frequência 
na distribuição. Ela é igual à raiz quadrada da variância.

IV. Amostragem é a técnica especial de escolher amos-
tras que garante o acaso na escolha.

V. Amostragem casual ou aleatória simples é o tipo de 
amostragem que é baseado no sorteio da amostra.

Assinale a alternativa que aponta, apenas, definições 
corretas.

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

7.(VUNESP  2009 - CETESB - ANALISTA ADMINIS-
TRATIVO - RECURSOS HUMANOS - PESSOAL  )

Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, os espaços de - Se o tamanho da população for 
N = 40, cada uma das observações terá ___________1/40, 
se for escolhida para integrar a amostra _____________.

Alternativas
(A) variáveis ... aleatória
(B) intervalo ... aleatória
(C) probabilidade ... aleatória
(D)probabilidade ... probabilística
(E) intecionalidade ... probabilística

8.(VUNESP - 2009 - CETESB - ANALISTA ADMINIS-
TRATIVO - RECURSOS HUMANOS - PESSOAL)

Um evento cujo resultado coincide com a totalidade 
do espaço amostral e que, portanto, acontecerá sem ne-
nhuma chance do contrário é um evento

Alternativas
(A) nulo.
(B) complementar.
(C) mutuamente exclusivo.
(D) certo.
(E) composto.

9.(VUNESP - 2009 - CETESB - ANALISTA ADMINIS-
TRATIVO - RECURSOS HUMANOS - PESSOAL)

O valor assumido pelo parâmetro a ser determinado é 
conhecido por

Alternativas
(A) amostral.
(B) intervalo.
(C) estimativa.
(D) ponto.
(E) central.

10.(VUNESP - 2015 - TJ-SP - ESTATÍSTICO JUDICIÁ-
RIO)

Resultados de uma pesquisa declaram que o desvio 
padrão da média amostral é 32. Sabendo que o desvio pa-
drão populacional é 192, então o tamanho da amostra que 
foi utilizada no estudo foi

Alternativas
(A)  6.
(B) 25.
(C) 36.
(D)  49.
(E) 70.

11.(VUNESP - 2009 - CETESB - ENGENHEIRO CIVIL)
Quando se diz em estatística que determinadas carac-

terísticas, qualitativas ou quantitativas, assumem valores 
diferentes de um indivíduo para outro ou no mesmo indi-
víduo ao longo do tempo, está se referindo à(s)

Alternativas
(A) média aritmética.
(B) média geométrica.
(C) variáveis.
(D) variâncias.
(E) medidas de tendência central.

12.(VUNESP - 2010 - CEAGESP - MÉDICO DO TRA-
BALHO    )

Observe as fórmulas

Assinale a alternativa que contém, correta e respecti-
vamente, os nomes dos cálculos estatísticos.

Alternativas
(A) média aritmética e desvio-padrão.
(B) média aritmética e média ponderada.
(C) média ponderada e média geométrica.
(D) média ponderada e média aritmética.
(E) média ponderada e desvio-padrão.
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1. VUNESP - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/2ª CLASSE/2017/1

Com relação ao Microsoft Windows 7, em sua con-
figuração original, assinale a alternativa que indica fun-
ções que podem ser realizadas usando apenas recursos 
do aplicativo Windows Explorer.

(A) Navegar na internet.
(B) Apagar e renomear arquivos e pastas.
(C) Ver o conteúdo da Área de Transferência.
(D) Ligar e desligar o computador.
(E) Editar textos simples, sem recursos de formata-
ção.

2. VUNESP - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/2ª CLASSE/2017/2

No Microsoft Windows 7, em sua configuração ori-
ginal, uma formatação possível no aplicativo Bloco de 
Notas, acessada a partir do menu Formatar, é

(A) Marcadores.
(B) Quebra Automática de Linha.
(C) Colunas.
(D) Tabela.
(E) Centralizar

3. VUNESP - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/2ª CLASSE/2015

A figura a seguir representa parte de uma pasta da 
Biblioteca de Imagens do MS-Windows 7, em sua confi-
guração padrão.

 

 
Quando o usuário selecionar uma imagem, utilizar 

o atalho de teclado Shift + Delete e realizar as devidas 
confirmações, a imagem

(A) terá um atalho enviado para a Área de Trabalho.
(B) será enviada para a Área de Trabalho.
(C) terá um atalho criado na mesma pasta.
(D) será enviada para a Lixeira.
(E) será excluída em definitivo, sem ser enviada para 
a Lixeira.

4. VUNESP - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/2ª CLASSE/2014/3

Observe a janela do Windows Explorer, extraída do 
MS-Windows 7, em sua configuração padrão. Ela exibe 
os ícones de oito imagens da pasta Imagens no modo de 
exibição “Lista”. Considere que, atualmente, a Área de 
Trabalho não contém arquivos de imagens.

 

 
 Para as imagens da pasta Imagens ___________ 

para a Área de Trabalho, o usuário pode selecionar to-
das as imagens, utilizar o atalho de teclado _________, 
clicar no ícone da Área de Trabalho e, por fim, utilizar o 
atalho de teclado ___________.

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e res-

pectivamente, as lacunas do enunciado.
(A) copiar … Ctrl+X … Ctrl+V
(B) mover … Ctrl+C … Ctrl+V
(C) mover … Ctrl+C … Ctrl+X
(D) copiar … Ctrl+C … Ctrl+V
(E) mover … Ctrl+A … Ctrl+X

5. VUNESP - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/2ª CLASSE/2021

Um usuário, por meio do Explorador de Arquivos 
do MS-Windows 10, ambos em configuração original, e 
com as permissões necessárias, abre a pasta raiz de um 
pendrive conectado a seu computador. Em seguida, cli-
ca com o botão principal do mouse sobre um dos arqui-
vos da pasta e, mantendo o botão pressionado, arrasta 
o arquivo selecionado para cima da posição Área de Tra-
balho, na seção de Acesso rápido (conforme a imagem a 
seguir), soltando o botão do mouse.
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A operação descrita no enunciado resultará em
(A) copiar o arquivo selecionado para a Área de Tra-
balho.
(B) exibir o conteúdo do arquivo na Área de Traba-
lho.
(C) mover o arquivo selecionado para a Área de Tra-
balho.
(D) excluir o arquivo selecionado.
(E) enviar o arquivo selecionado para a Lixeira.

6. VUNESP - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/2ª CLASSE/2019/1

Considere um computador com o Microsoft Win-
dows 10, em sua configuração original, sem nenhuma 
janela aberta. Como primeira ação, o usuário abre o 
WordPad e maximiza a janela. Em seguida abre o Bloco 
de Notas e maximiza a janela.

Assinale a alternativa que indica qual(is) janela(s) 
aparecerá(ão) na tela do computador quando o usuário 
clicar no botão indicado na imagem a seguir, na janela 
do Bloco de Notas, exibida parcialmente.

(A) As opções do Menu Iniciar.
(B) O Wordpad.
(C) O Bloco de Notas.
(D) A Área de Trabalho.
(E) O Wordpad e o Bloco de Notas lado a lado.

7. VUNESP - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/2ª CLASSE/2019/2

Um soldado fotografou e gravou algumas fotos em 
formato png num computador com MS-Windows 10, 
em sua configuração original.

Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo 
acessório padrão do MS-Windows 10 usado para mani-
pular arquivos png.

(A) CorelDraw.
(B) Paint.
(C) WordPad.
(D) PowerPoint 2010.
(E) Word 2010.

8. VUNESP - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/2ª CLASSE/2018/2

Considere alguns elementos da janela do explora-
dor de arquivos do MS-Windows 10, na sua configura-
ção padrão, descritos a seguir:

I. Barra de endereços: > Computador > Disco remo-
vível (F:) > Diversos >

II. Arquivo: documento do Word AULA 7

Assumindo que o arquivo AULA 7 está selecionado, 
assinale a alternativa que apresenta o local em que ele 
se encontra e a ação que será executada quando o usu-
ário pressionar a tecla Del ou Delete e confirmar a ação, 
respectivamente.

(A) Pasta Diversos do pen drive ou HD externo; o 
arquivo será eliminado permanentemente.
(B) Pasta Diversos do pen drive ou HD externo; o 
arquivo será movido para a lixeira.
(C) Pasta Downloads; o arquivo será eliminado per-
manentemente.
(D) Biblioteca Documentos; o arquivo será movido 
para a lixeira.
(E) Biblioteca Documentos; o arquivo será copiado 
para a lixeira.

9. VUNESP - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/2ª CLASSE/2018/2

Considere os arquivos da biblioteca Documentos do 
MS-Windows 10, em sua configuração original, listados 
a seguir: 

I. Doc2: documento do MS-Word 2010
II. Doc5: documento do MS-Word 2010
III. Doctos: planilha do MS-Excel 2010
IV. Doctos: documento PDF
V. Doctos: apresentação do MS-PowerPoint 2010

Ao selecionar e renomear o arquivo Doc5 para Doc-
tos e pressionar enter, o usuário provocará a seguinte 
situação:

(A) será sugerido que o documento seja renomeado 
para Doctos (4).
(B) será sugerido que a planilha já existente seja re-
nomeada para Doctos (4).
(C) a planilha Doctos será movida para a Lixeira de 
modo a acomodar o documento renomeado.
(D) uma mensagem de erro será exibida, pois já exis-
te outro arquivo com o nome Doctos.
(E) o arquivo será renomeado normalmente para 
Doctos.
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1. (VUNESP - 2019 - PM-SP - ALUNO-OFICIAL - PM)
What is Interpol? 

Founded in 1923, Interpol is an international police 
organisation made up of 194 member countries. It is not 
a police force in the traditional sense – its agents are not 
able to arrest criminals. Instead, it is more of an informa-
tionsharing network, providing a way for national police 
forces to co-operate effectively and tackle international 
crime ranging from human trafficking and terrorism to 
money laundering and illegal art dealing.

The organisation, based in France, operates centrali-
sed criminal databases that contain fingerprint records, 
DNA samples and stolen documents: a treasure trove so 
valuable that police consulted it 146 times every second 
in 2017. Interpol’s other main function is to issue notices: 
alerts to member states for missing or wanted persons. 
The bestknown of these is the “Red Notice”, a notification 
that a member state would like someone arrested. States 
are not obliged to follow these notices, but will often treat 
them as a warrant for someone’s arrest and extradition. 
“Diffusions”, which can be issued with less bureaucracy, 
are another popular way of seeking arrests through Inter-
pol.

Notices and diffusions lie at the heart of the organisa-
tion’s recent turmoil. Though Interpol’s constitution expli-
citly forbids any activities of a political character, activists 
accuse it of failing to enforce this rule.

( w w w . e c o n o m i s t . c o m / t h e - e c o n o m i s t - e x -
plains/2018/11/22/ what-is-interpol. Adaptado)

No trecho do terceiro parágrafo – Notices and diffu-
sions lie at the heart of the organisation’s recent turmoil 
–, o termo em destaque equivale, em português, a

(A) transformação.
(B) atividade.
(C) modernização.
(D) confusão.
(E) desintegração.

2. (VUNESP - 2019 - PM-SP - ALUNO-OFICIAL - PM)
Considere o texto.
O termo em destaque no trecho do segundo parágrafo 

– The best-known of these is the “Red Notice”– refere-se a
(A) alerts.
(B) member states.
(C) missing or wanted persons.
(D) Red Notice.
(E) arrest and extradition.

3. (VUNESP - 2019 - PM-SP - ALUNO-OFICIAL - PM)
Considere o texto.
According to the second paragraph,
(A) most missing people were identified after an Inter-
pol notice was issued.
(B) Interpol issues notices to arrest criminals based on 
its own investigation.
(C) centralized criminal databases organized by Inter-
pol had a high consultation rate in 2017.
(D) Interpol centralizes information about French citi-
zens such as fingerprints and DNA samples since 1923.
(E) stolen or lost passports have to be reported to In-
terpol by local police authority.

4. (VUNESP - 2019 - PM-SP - ALUNO-OFICIAL - PM)
Considere o texto.
De acordo com o primeiro parágrafo, uma das atribui-

ções da Interpol é
(A) investigar crimes de lavagem de dinheiro e oculta-
ção de patrimônio.
(B) promover campanhas contra o tráfico humano.
(C) prender criminosos e quadrilhas internacionais.
(D) coibir a venda ilegal de obras de arte e minerais 
preciosos.
(E) fornecer compartilhamento de informações às po-
lícias nacionais.

5. (VUNESP - 2019 - PM-SP - ALUNO-OFICIAL - PM)
Considere o texto.
No trecho do primeiro parágrafo “It is not a police 

force in the traditional sense – its agents are not able to 
arrest criminals”, o travessão pode ser substituído, sem 
alteração de sentido, por

(A) besides.
(B) unlike.
(C) still.
(D) since.
(E) rather.
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6. (VUNESP - 2019 - PM-SP - ALUNO-OFICIAL - PM)
Considere o texto.
According to the text, Interpol
(A) is an association of the police forces from all countries in the world.
(B) allows national police forces to combat international crime more effectively.
(C) should treat political issues under a special category.
(D) obliges the member states to enforce its notices and diffusions.
(E) is criticized because it became too slow and bureaucratic.

7. (VUNESP - 2018 - PM-SP - ASPIRANTE DA POLÍCIA MILITAR)

America’s deadliest building fire for more than a decade struck Oakland, California, on December 2nd 2016, killing 
36 people attending a dance party in a warehouse that had become a cluttered artist collective. The disaster highlights 
an open secret: many cities lack resources to inspect for fire risk all the structures that they should. Even though the 
Oakland building had no fire sprinklers and at least ten people lived there illegally, no inspector had visited in about 30 
years. How might cities make better use of the inspectors they do have?

A handful of American cities have begun to seek help from a new type of analytics software. By crunching diverse 
data collected by government bodies and utilities, the software works out which buildings are most likely to catch fire 
and should therefore be inspected first. Plenty of factors play a role. Older, wooden buildings, unsurprisingly, pose 
more risk, as do those close to past fires and leaks of gas or oil. Poverty also pushes up fire risk, especially if lots of 
children, who may be attracted to mischief, live nearby. More telling are unpaid taxes, foreclosure proceedings and 
recorded complaints of mould, rats, crumbling plaster, accumulating rubbish, and domestic fights, all of which hint at 
property neglect. A building’s fire risk also increases the further it is from its owner’s residence.

Predictive software designed at Harvard that Portland, Oregon, will soon begin using will do that. Perhaps more 
importantly, the city’s fire chief noticed that buildings marked as being the biggest risks are clustered in areas lacking 
good schools, public transport, health care and food options. Healthier, happier people start fewer fires, he concluded. 
He now lobbies officials to reduce Portland’s pockets of deteriorated areas.

(The Economist. www.economist.com/the-economist-explains /2018/08/29/how-cities-can-better-prevent-fires. 
Adaptado)

According to the last paragraph, Portland’s fire chief believes that
(A) there should be a limit of people living in clustered buildings.
(B) good living conditions decrease the fire risk in an area.
(C) the new software to be adopted is enough to control fires.
(D) happy people, no matter if rich or poor, are healthier.
(E) good schools have to teach fire control techniques.
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1.(VUNESP - 2020 - EBSERH - ENGENHEIRO CLÍ-
NICO)

O equilíbrio ácido-base do sangue é avaliado através 
da mensuração da concentração iônica [H+] em mol/L. 
O potencial hidrogeniônico é o parâmetro mais utiliza-
do e ele é calculado pela seguinte fórmula:

pH = –log10[H+]
Considerando que uma amostra de sangue apre-

senta uma concentração iônica [H+] de 100,61 × 10–8 
mol/L, qual é o pH dessa amostra de sangue?

Alternativas
(A) 7,37.
(B) 7,38.
(C) 7,39.
(D) 7,40.
(E) 7,41.

2.(VUNESP - 2020 - EBSERH - ENGENHEIRO CLÍ-
NICO)

Uma solução 1M de H2 SO4 é também uma solução
Alternativas
(A) 0,02 N.
(B) 0,2 N.
(C) 2 N.
(D) 20 N.
(E) 200 N

3.(VUNESP - 2020 - EBSERH - ENGENHEIRO CLÍ-
NICO)

A figura seguinte representa o processo de eletróli-
se empregado na purificação de cobre, no qual por uma 
solução de sulfato de cobre (CuSO4) passa uma corren-
te elétrica que promove uma deposição de 8,50 g de 
cobre no cátodo.

Dados: massas molares Cu=64g; O=16g; S=32g.

Nesse experimento, com base na massa de deposi-
ção de Cobre no cátodo, a massa, em gramas, de sulfato 
de cobre (CuSO4) decomposta foi de

Alternativas
(A) 2,50.
(B) 7,53.
(C) 18,82.
(D) 21,25.
(E) 23,02.

4.(VUNESP - 2020 - EBSERH - ENGENHEIRO CLÍ-
NICO)

Observe o gráfico com curvas hipotéticas de solu-
bilidade de sais em água em diferentes temperaturas.

Conforme o gráfico, o fenômeno exotérmico de dis-
solução é observado no Sal

Alternativas
(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.
(E) E.

5.(VUNESP - 2020 - EBSERH - ENGENHEIRO CLÍNICO)
No laboratório de Ciências, o professor necessita 

calcular o volume de solução aquosa de ácido sulfúrico 
H2SO4 a 60 g/L, que deve ser diluída por adição de água 
para se obter um volume de 750 mL de solução a 40 g/L. 
Para isso, serão necessários

Alternativas
(A) 500 mL da solução de H2SO4 a 60 g/L e adicionar 
250 mL de água.
(B) 375 mL da solução de H2SO4 a 60 g/L e adicionar 
375 mL de água.
(C) 250 mL da solução de H2SO4 a 60 g/L e adicionar 
500 mL de água.
(D) 500 mL da solução de H2SO4 a 30 g/L e adicionar 
250 mL de água.
(E) 250 mL da solução de H2SO4 a 30 g/L e adicionar 
500 mL de água.

6.(VUNESP - 2020 - EBSERH - ENGENHEIRO CLÍ-
NICO)

Para preparar 500 mL de uma solução de ácido clorí-
drico, HCl, 6,0 mol/L, um funcionário de um laboratório 
químico empregou uma solução de ácido clorídrico de 
concentração 12 mol/L.
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O volume do ácido clorídrico 12 mol/L empregado 
para a preparação da solução 6,0 mol/L foi

Alternativas
(A) 50 mL.
(B) 100 mL.
(C) 150 mL.
(D) 200 mL.
(E) 250 mL.

7.(VUNESP - 2020 - EBSERH - ENGENHEIRO CLÍ-
NICO)

Um funcionário de laboratório de análises preci-
sa preparar 1 L de uma solução de hidróxido de sódio, 
NaOH, massa molar 40 g/mol, com concentração 0,5 
mol/L.

Assinale a alternativa que apresenta a massa de 
hidróxido de sódio que deve ser empregada para o 
reparo dessa solução.

Alternativas
(A) 0,4 g.
(B) 2 g.
(C) 4 g.
(D) 20 g.
(E) 40 g.
8.(VUNESP - 2020 - EBSERH - ENGENHEIRO CLÍ-

NICO)
O balão volumétrico, o erlenmeyer e a pipeta vo-

lumétrica são, correta e respectivamente:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

9.(VUNESP - 2020 - EBSERH - ENGENHEIRO CLÍ-
NICO) 

O INDICADOR ÁCIDO-BASE AZUL DE BROMOTI-
MOL APRESENTA AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
EM SOLUÇÃO AQUOSA:

pH 1    cor amarela
pH 7    cor verde
pH 12  cor azul
Em um laboratório químico foram adicionadas gotas 

do indicador azul de bromotimol em cada um dos três 
tubos de ensaio identificados na figura.



FÍSICA

1

FÍSICA

1. (VUNESP - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS - SP - PROFESSOR II - CIÊNCIAS)

O gráfico indica o fator de compressibilidade à tem-
peratura constante do gás hidrogênio de acordo com 
seu comportamento real na relação PˑV/nRˑT em fun-
ção da pressão.

Caso o gás hidrogênio se comportasse como um gás 
ideal, a reta seria

(A) paralela a MN, passando pelo zero.
(B) decrescente com coeficiente angular negativo 
que cruza o ponto 1.
(C) crescente com coeficiente angular positivo que 
cruza o ponto N.
(D) paralela ao eixo de pressão, iniciando pelo pon-
to 1.
(E) paralela ao eixo PˑV/nRˑT , cruzando o ponto M.

2. (VUNESP - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS - SP - PROFESSOR II - CIÊNCIAS)

A figura seguinte ilustra uma das tecnologias ter-
mossolares.

Nessas usinas termossolares, a sequência correta 
da transformação da energia é

(A) térmica em química, que, por sua vez, é trans-
formada em energia potencial gravitacional, geran-
do energia elétrica.
(B) eletromagnética em energia térmica que, por 
usa vez, é transformada em energia mecânica na 
turbina, gerando energia elétrica.
(C) solar térmica em energia eletromagnética, que, 
por sua vez, é transformada em energia química na 
turbina, gerando energia elétrica.
(D) eletromagnética em energia nuclear química, 
que por sua vez, é transformada em energia mecâ-
nica na turbina, gerando energia elétrica.
(E) solar térmica em energia hidráulica nos sais 
quentes, que, por sua vez, é transformada em ener-
gia mecânica cinética na turbina, gerando energia 
elétrica.

3. (VUNESP - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS - SP - PROFESSOR II - CIÊNCIAS)

Observe o experimento a seguir.

Considere que a massa do carrinho é maior do que 
a massa da prancha de isopor. Ao colocar o carrinho 
com as rodas friccionadas em cima da prancha, o vetor 
resultante do movimento da prancha será

(A) Nulo

(B) 

(C) 



FÍSICA

2

(D) 

(E) 

4.  (VUNESP - 2015 - PREFEITURA DE POÁ - SP - 
PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - 
MATEMÁTICA/CIÊNCIAS)

Considere o gráfico a seguir em que está represen-
tada a velocidade de um veículo, registrada durante 6 
horas. As letras A, B, C, D e E nomeiam intervalos de 
tempos representados pelas semirretas do gráfico. 

Considerando os intervalos de tempo A, C e E, a dis-
tância percorrida pelo veículo, em km, foi

(A) 160.
(B) 220.
(C) 290.
(D) 300.
(E) 360.

5. (VUNESP - 2019 - PREFEITURA DE CAMPINAS - 
SP - FARMACÊUTICO)

Assinale a alternativa que completa, correta e res-
pectivamente, o texto a seguir.

A grandeza derivada das grandezas do Sistema In-
ternacional (SI) de volume é o _____. Uma das unidades 
de volume fora do SI, muito usada, é o ____ , que cor-
responde a ______ .

(A) dm3 … mL … 1 L.
(B) cm3 … L … 100 mL.
(C) m3 … L … 1 dm3 .
(D) cm3 … gal … 100 L.
(E) m3 … mL … 1 dm3 . 

6. (VUNESP - 2019 - PREFEITURA DE PERUÍBE - SP 
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS)

Considere a equação horária do espaço, x = 20 t + 2 
t² , de um movimento qualquer, sendo que x representa 
a posição em metros, e t o instante de tempo em se-
gundos. No exato instante de 1 segundo, os valores da 
velocidade e da aceleração são, respectivamente:

(A) 20 m/s e 2 m/s²
(B) 24 m/s e 4 m/s²
(C) 24 m/s e 1 m/s²
(D) 24 m/s e 2 m/s²
(E) 26 m/s e 8 m/s² 

7. (VUNESP - 2019 - PREFEITURA DE PERUÍBE - SP 
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS)

A figura a seguir, ilustra o braço de uma pessoa na 
horizontal, sustentando um halter de 3,0 Kg em sua 
mão. O peso do sistema braço-mão tem massa igual a 
1,0 Kg e é aplicado no centro de massa, a 20 cm do pon-
to O (cotovelo).

Considerando g = 10 m/s² , o módulo da força F que 
o músculo do Bíceps deve fazer para sustentar o halter 
nessa posição, a partir do cotovelo (origem 0), em New-
tons (N), é igual a

(A) 14.
(B) 28.
(C) 140.
(D) 240.
(E) 280.

8. (VUNESP - 2019 - PREFEITURA DE PERUÍBE - SP 
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS)

Na figura a seguir, o garoto, distante 3 metros da 
rocha, aplica nela, por meio de uma corda, uma força 
horizontal de 10³ N, entretanto não consegue tirá-la do 
lugar.
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1. (VUNESP - AUXILIAR DE FARMACÊUTICO (PREF 
RP)/2021)

Observe os seguintes símbolos de risco em labora-
tório.

Assinale a alternativa que relaciona corretamente a 
letra ao significado do símbolo.

(A) X = inflamável; Y = risco biológico; Z = irritante; 
W = corrosivo.
(B) X = comburente; Y = radioativo; Z = corrosivo; W 
= irritante.
(C) X = risco de eletrocussão; Y = perigos vários; Z = 
nocivo; W = explosivo.
(D) X = explosivo; Y = risco biológico; Z = perigos vá-
rios; W = corrosivo.
(E) X = inflamável; Y = radioativo; Z = irritante; W = 
explosivo.

2. (VUNESP - TÉCNICO (EBSERH HC-UFU)/FARMÁ-
CIA/2020) 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 
símbolo de segurança ao seu significado.

(A) X = comburente; Y = inflamável.
(B) X = explosivo; Y = irritante.
(C) X = inflamável; Z = tóxico.
(D) Y = inflamável; Z = radioativo.
(E) Y = comburente; Z = nocivo.

3. (VUNESP - AUXILIAR (ALUMÍNIO)/FARMÁ-
CIA/2016) 

As áreas dos serviços de saúde são classificadas em 
relação ao risco de transmissão de infecções com base 
nas atividades realizadas em cada local. Essa classifica-
ção auxilia a elaboração de procedimentos para pre-
venção de infecção, assim como de limpeza e desinfec-
ção de

superfícies em serviços de saúde. Essas áreas são 
classificadas como áreas críticas, semicríticas e não crí-
ticas.  A área da Farmácia é considerada

(A) crítica.
(B) semicrítica nível 1.
(C) semicrítica nível 2.
(D) semicrítica nível 3.
(E) não crítica.

4. (VUNESP - AUXILIAR (ALUMÍNIO)/
FARMÁCIA/2016) 

Assinale a alternativa que contém o significa-
do correto dos símbolos (ou pictogramas) (1) e (2), 
respectivamente.

 
(A) Substâncias radioativas; substâncias 

comburentes.
(B) Substâncias explosivas; substâncias inflamáveis.
(C) Risco biológico; substâncias inflamáveis.
(D) Radiações não ionizantes; substâncias corrosivas.
(E) Substâncias radioativas; substâncias explosivas

5. (VUNESP - ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE 
(PREF SJC)/PATOLOGIA CLÍNICA/2015) 

Assinale a alternativa correta referente às medidas 
de biossegurança em laboratórios clínicos.
(A) Deve-se reencapar agulhas colocadas no supor-
te das seringas para posterior descarte.
(B) A alimentação é permitida na área de trabalho, 
desde que realizada a medida preventiva de higieni-
zação das mãos.
(C) Na manipulação de fluidos biológicos, o uso de 
óculos de proteção é dispensado, exigindo-se utili-
zação de luvas, avental e gorro.
(D) A manipulação de líquidos voláteis deve ser re-
alizada próximo a janelas e com temperatura am-
biente em torno de 18 ºC.
(E) A centrifugação de materiais biológicos con-
tendo bactérias exige equipamento com tampa no 
rotor, com objetivo de se evitar contaminação por 
aerossóis.
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6. (VUNESP - FARMACÊUTICO (PREF POÁ)/2015) 
Cabe ao profissional farmacêutico capacitar os fun-

cionários sobre o cumprimento da legislação sanitária 
vigente. No que diz respeito ao descarte correto de 
agulhas e seringas, a orientação deve ser feita com base 
na RDC nº 306/2004, que determina que

(A) quando contaminadas com radionucleotídeos, 
devem ser descartadas separadamente, no local de 
sua geração, em recipientes estanques, rígidos, com 
tampa, e identificados com o símbolo internacional 
de presença de radiação ionizante (trifólio de cor 
magenta).
(B) quando contaminadas com radionucleotídeos, 
devem ser descartadas separadamente, no local de 
sua geração, em recipientes estanques, rígidos, com 
tampa, para que possam ser reaproveitadas após o 
período de decaimento do radionucleotídeo.
(C) as agulhas deve ser descartadas separadamente 
das seringas, no local de sua geração, em recipiente 
rígido, resistente à punctura, ruptura e vazamento, 
devidamente identificado.
(D) os recipientes adequados para o acondiciona-
mento desses materiais devem ser descartados 
quando o preenchimento atingir ¾ de sua capacida-
de ou o nível de preenchimento ficar a 3 (três) cm 
de distância da boca do recipiente.
(E) quando usadas em processos de assistência à 
saúde, inclusive para a coleta laboratorial de amos-
tra de paciente, devem sofrer tratamento físico ou 
outro validado para a redução da carga microbiana 
compatível com o nível III.

7. (VUNESP - 2º TENENTE DA POLÍCIA MILI-
TAR DO ESTADO DE SÃO PAULO/FARMACÊUTICO 
ESTAGIÁRIO/2012) 

Para o caso de ocorrer algum acidente durante o 
percurso, as pessoas que transportam medicamentos 
quimioterápicos devem trazer junto com elas os mate-
riais necessários, tais como: luvas protetoras, aventais, 
gorros, máscaras, protetores para olhos, plásticos ab-
sorventes. Sendo assim, a farmácia deve disponibilizar 
um kit de derramamento, no qual estejam presentes as 
seguintes substâncias neutralizadoras para a limpeza 
da área afetada:

(A) álcool iodado e hipoclorito de sódio a 10%.
(B) hipoclorito de sódio a 10% e bicarbonato de só-
dio.
(C) bicarbonato de sódio e álcool a 70%.
(D) álcool iodado e hipoclorito de sódio a 10%.
(E) bicarbonato de sódio e álcool iodado.

8. (VUNESP - 2º TENENTE DA POLÍCIA MILI-
TAR DO ESTADO DE SÃO PAULO/FARMACÊUTICO 
ESTAGIÁRIO/2012) 

Dentre os equipamentos de proteção coletiva (EPC) 
que devem estar presentes em áreas de manipulação 
de quimioterápicos, está a capela de fluxo laminar

(A) classe II, tipo B1.
(B) classe I, tipo A2.
(C) classe II, tipo B3.
(D) classe I, tipo A1.
(E) classe II, tipo B2.

9. (VUNESP - CIRURGIÃO DENTISTA (PREF 
ATIBAIA)/SAÚDE/2014) 

Em relação à biossegurança em odontologia, assina-
le a alternativa correta.

(A) Artigos semicríticos são aqueles destinados ao 
contato com a pele íntegra do paciente.
(B) Artigos semicríticos são instrumentais perfuro-
cortantes que penetram em tecidos e entram em 
contato com sangue e secreções.
(C) Descontaminação é o processo de eliminação de 
vírus, fungos e formas vegetativas de bactérias, po-
rém não de seus esporos.
(D) Esterilização é o processo de eliminação de todos 
os microrganismos presentes no instrumental, tal 
como vírus, fungos e bactérias, inclusive seus esporos.
(E) Água estéril é aquela que sofreu tratamento físi-
co e/ ou químico, com a finalidade de remover im-
purezas e germes patogênicos.

10. (VUNESP - ESPECIALISTA EM SAÚDE I (PREF 
CUBATÃO)/ODONTÓLOGO/BUCO-MÁXILO/2012)

Processo caracterizado pela destruição total de to-
dos os microrganismos, incluindo as formas mais resis-
tentes como os esporos bacterianos.

A descrição refere-se ao processo de
(A) desinfecção.
(B) antissepsia.
(C) assepsia.
(D) esterilização.
(E) degermação.

11. (VUNESP - TÉCNICO DE NÍVEL MÉ-
DIO (PREF CUBATÃO)/TÉCNICO DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS/2012) 

O conjunto de atitudes e procedimentos que visam 
manter livres de contaminação superfícies estéreis é 
denominado

(A) descontaminação.
(B) desinfecção.
(C) antissepsia.
(D) assepsia.
(E) limpeza.
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1. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍ-
CIA)

O poder que enseja a elaboração da Constituição de 
um Estado-membro da federação, organizando o arca-
bouço constitucional daquela unidade federada, é de-
nominado

(A) poder constituinte derivado decorrente refor-
mador normal.
(B) poder constituinte derivado decorrente institu-
cionalizador.
(C) poder constituinte derivado decorrente revisio-
nal anômalo.
(D) poder constituinte derivado decorrente refor-
mador anômalo.
(E) poder constituinte derivado decorrente revisio-
nal normal.

2. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍ-
CIA)

Considere a seguinte situação hipotética.
Cidadão Argentino comete crime em seu país e em-

preende fuga para o Brasil. A República Federativa da 
Argentina solicita sua extradição perante o Supremo Tri-
bunal Federal. Em sua defesa, o Cidadão Argentino afir-
ma que a lei penal que lhe incrimina é inconstitucional 
perante a Constituição Federal Brasileira. Neste caso, o 
Supremo Tribunal Federal

(A) pode apreciar a inconstitucionalidade arguida 
porque as normas constitucionais logram uma am-
plitude internacional, impedindo a eficácia dos atos 
legislativos, executivos e jurisprudenciais que as 
contrariarem.
(B) não pode apreciar a inconstitucionalidade argui-
da porque as normas constitucionais são originadas 
da ideia de Estado-Nação, vigentes, portanto, so-
mente nos estreitos limites territoriais daquele país.
(C) pode apreciar a inconstitucionalidade arguida, 
desde que haja reciprocidade, ou seja, que a autori-
dade argentina competente possa declarar a incons-
titucionalidade de lei brasileira em face da Consti-
tuição Argentina.
(D) não pode apreciar a inconstitucionalidade argui-
da, pois a Constituição Federal do Brasil, como as 
demais constituições, não possui a característica de 
supranacionalidade, típica dos tratados e conven-
ções internacionais.
(E) pode apreciar a inconstitucionalidade arguida, 
pois ao analisar a lei internacional perante a Cons-
tituição Brasileira, os efeitos da decisão serão senti-
dos somente no Brasil, o que não afeta a esfera de 
competência da Corte estrangeira.

3. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍ-
CIA)

Em suas decisões, o Supremo Tribunal Federal 
afirma que as normas constitucionais originárias não 
possuem hierarquia entre si, assentando a premissa 
fundamental de que o sistema positivo constitucional 
constitui um complexo de normas que deve manter 
entre si um vínculo de coerência; em síntese, em caso 
de confronto entre as normas constitucionais, devem 
ser apaziguados os dispositivos constitucionais aparen-
temente conflitantes. Tal interpretação decorre de um 
princípio específico de interpretação constitucional, de-
nominado princípio da

(A) conformidade ou justeza constitucional.
(B) eficácia integradora.
(C) força normativa.
(D) máxima efetividade.
(E) unidade da constituição.

4. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍ-
CIA)

A Constituição Federal de 1988 garantiu a inviola-
bilidade do direito ao sigilo, sendo possível, contudo, a 
quebra do sigilo bancário

(A) mediante requisição de informações bancárias, 
efetuada no âmbito de procedimento administrati-
vo-fiscal.
(B) desde que haja a oitiva do investigado em con-
traditório, ou seja, não sendo cabível na fase inqui-
sitorial do processo.
(C) mediante ordem judicial, amparada em elemen-
tos probatórios que permitam individualizar o inves-
tigado e o objeto da investigação.
(D) excepcionalmente, nas hipóteses previstas no 
Código Civil e no Código Tributário Nacional.
(E) no âmbito da justiça federal, tão somente, ex-
cluída a competência da justiça comum estadual, 
face à natureza dos estabelecimentos bancários.

5. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
A Casa na qual tenha sido concluída a votação de 

projeto de lei deverá enviá-lo ao Presidente da Repúbli-
ca que, ao considerar o projeto

(A) no todo ou em parte, inconstitucional ou contrá-
rio ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcial-
mente, no prazo de quinze dias úteis, contados da 
data do recebimento.
(B) inconstitucional, em parte, poderá apor veto 
parcial, no prazo de quinze dias úteis, abrangendo 
artigo, parágrafo, inciso, alínea ou expressão verbal.
(C) no todo ou em parte, inconstitucional ou contrá-
rio ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcial-
mente, no prazo de trinta dias contados da data do 
recebimento.
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(D) contrário ao interesse público, vetá-lo-á total-
mente, não podendo fazê-lo, neste caso, de forma 
parcial, já que não há como cindir o interesse pú-
blico.
(E) no todo ou em parte, inconstitucional, vetá-lo-á 
total ou parcialmente, no prazo de vinte dias conta-
dos da data do recebimento.

6. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍ-
CIA)

Assinale a alternativa que corretamente trata do sis-
tema constitucional de crises.

(A) Na hipótese extrema do estado de defesa, quan-
do medidas enérgicas devem ser tomadas para pre-
servar a ordem pública, o preso pode ficar, excep-
cionalmente, incomunicável.
(B) O Estado de Sítio pode ser defensivo, tendo 
como pressuposto material a ocorrência de uma co-
moção grave, cuja repercussão é nacional e que não 
pode ser debelada com os instrumentos normais de 
segurança.
(C) Logo que cesse o Estado de Defesa ou o Estado de 
Sítio, as medidas aplicadas em sua vigência pelo Pre-
sidente da República serão relatadas em mensagem 
ao Supremo Tribunal Federal, pois cumpre ao Judiciá-
rio o controle de legalidade dos atos praticados.
(D) Cessado o Estado de Sítio, cessam imediatamen-
te seus efeitos, de modo que os atos coercitivos au-
torizados em decreto, executados pelos delegados 
do Presidente da República, são imunes ao controle 
judicial.
(E) Os pareceres emitidos pelos Conselhos da Re-
pública e de Defesa Nacional não são vinculantes, 
cabendo a decretação do estado de defesa ao Presi-
dente da República, que expedirá decreto estabele-
cendo a duração da medida.

7. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍ-
CIA)

A Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, disci-
plina o rito processual do habeas data, nos seguintes 
termos:

(A) o seu pedido não poderá ser renovado, em caso 
de decisão denegatória.
(B) o seu processo terá prioridade sobre todos os 
atos judiciais, exceto mandado de segurança e in-
junção.
(C) o impetrante fará jus à gratuidade de Justiça, 
tendo ou não recursos financeiros para arcar com as 
custas e as despesas processuais.
(D) ao despachar a inicial, se o juiz verificar que não 
é caso de habeas data, intimará o impetrante para 
que adite o seu pedido, convertendo-o em manda-
do de segurança.

(E) quando for hipótese de sentença concessiva, o 
recurso de apelação interposto terá efeito devoluti-
vo e suspensivo.

8. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍ-
CIA)

O Poder Judiciário é um dos poderes constituídos 
da República Federativa do Brasil, cujo regime jurídico 
vem tratado nos artigos 92 e seguintes da Constituição 
Federal e assevera que

(A) os servidores receberão delegação para a prática 
de atos de mero expediente sem caráter decisório.
(B) a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo 
vedadas férias coletivas nos juízos de duplo grau de 
jurisdição e tribunais superiores, funcionando, nos 
dias em que não houver expediente forense normal, 
juízes em plantão permanente.
(C) todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judi-
ciário serão públicos, e as decisões judiciais funda-
mentadas, quando necessário.
(D) a distribuição de processos será imediata, em to-
dos os graus de jurisdição, salvo se o jurisdicionado 
assim não o requerer.
(E) pelo voto da maioria simples dos membros do res-
pectivo órgão especial poderão os tribunais declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público.

9. (VUNESP - 2018 - PC-BA - INVESTIGADOR DE 
POLÍCIA)

Tendo em vista a Constituição Federal, artigos 1° , 3° 
, 4° e 5° , assinale a alternativa correta.

(A) A República Federativa do Brasil tem por funda-
mento a dignidade da pessoa humana, constituindo 
objetivo fundamental promover o bem de todos, sem 
preconceito, de qualquer natureza, regendo-se, nas 
suas relações internacionais, pelo princípio de repú-
dio ao racismo.
(B) A República Federativa do Brasil tem por funda-
mento reduzir as desigualdades regionais e sociais, 
constituindo objetivo fundamental erradicar o racis-
mo, regendo-se, nas suas relações internacionais, pelo 
princípio da garantia do desenvolvimento nacional.
(C) Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros naturalizados a inviola-
bilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e 
à propriedade.
(D) Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos aprovados no Congresso Nacional 
serão equivalentes a Lei Complementar.
(E) As normas definidoras de direitos e garantias fun-
damentais têm aplicação 45 (quarenta e cinco) dias 
depois de oficialmente publicadas.
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1. (VUNESP - Curso de Formação de Oficiais do Qua-
dro Complementar (EsFCEx)/Administração/2020/CA 
CFO-QC 2021)

Sobre o conceito de Governo, é correto afirmar que
(A) é a base espacial (física) onde está situado o Estado.
(B) é considerado o conjunto de pessoas naturais, 
denominadas nacionais, que pertencem ao Estado.
(C) reflete o bem comum, o ideal a ser alcançado.
(D) representa um dos elementos que constitui o 
Estado.
(E) representa o ente personalizado que se apre-
senta tanto nas relações internacionais quanto nas 
relações internas.

2. (VUNESP - Escriturário (CODEN)/2021)
O Estado determina a esfera do poder público por 

intermédio do exercício de sua função legislativa; de-
pois é determinada a esfera privada, por exclusão e re-
sidualmente. Essa ordem de precedência revela

(A) a primazia do público sobre o privado.
(B) a dicotomia entre público e privado.
(C) o pilar da regulação do Estado.
(D) o pilar da emancipação do Estado.
(E) o fato do príncipe.

3. (VUNESP - Agente de Licitações e Contratos (Pref 
Morro Agudo)/2020)

A possibilidade de a Administração fazer acordos ou 
transações é uma relativização da aplicação do princípio da

(A) segurança jurídica.
(B) moralidade.
(C) indisponibilidade do interesse público.
(D) impessoalidade.
(E) eficiência.

4. (VUNESP - Escriturário (CODEN)/2021)
Entre os conhecimentos básicos da Administração 

Pública, encontra-se a forma como deve ser realizada 
a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos, que deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, confor-
me parágrafo 1º do inciso XXII do art. 37 da Constitui-
ção Federal, nessa publicidade não podendo constar

(A) a sua função social e as formas de fiscalização 
pelo Estado e pela sociedade.
(B) o valor da obra previsto.
(C) informação de texto ou apresentação visual que 
direta ou indiretamente, por implicação, omissão, 
exagero ou ambiguidade, leve o cidadão a engano 
quanto ao objeto de informação que está sendo co-
municada.

(D) o tempo estimado para a realização do serviço.
(E) nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores pú-
blicos.

5. (VUNESP - Soldado da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo/2ª Classe/2021)

Secretário Municipal de Saúde, no exercício de sua 
função pública, requisita para si e para sua esposa dose 
de medicamento escasso e cuja distribuição é contro-
lada, sem cumprirem os requisitos de priorização es-
tabelecidos em plano nacional amplamente divulgado. 
Nesta situação hipotética, além de eventuais ilícitos ci-
vis, penais e administrativos, é correto afirmar que o 
Secretário violou os seguintes princípios da Administra-
ção Pública expressamente previstos no texto constitu-
cional:

(A) moralidade e impessoalidade.
(B) pessoalidade e legalidade.
(C) eficácia e moralidade.
(D) efetividade e vinculação ao instrumento convo-
catório.
(E) legalidade e publicidade.

6. (VUNESP - Agente Administrativo (VALI-
PREV)/2020)

Indicar parentes e amigos para cargos públicos, tal 
como sugere a charge a seguir, em detrimento de pes-
soas devidamente capacitadas para a função pública fere 
um princípio constitucional da Administração Pública.

 

 
Assinale a alternativa que apresenta esse princípio.
(A) Legalidade.
(B) Ética.
(C) Impessoalidade.
(D) Eficiência.
(E) Individualidade.
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7. (VUNESP - Agente Administrativo (VALI-
PREV)/2020)

Especialmente após a promulgação da Constituição 
de 1988, na Administração Pública, deve-se evitar o 
desperdício de recursos ao mesmo tempo em que se 
busca manter e ampliar a qualidade dos serviços pres-
tados à população. Com base nesse raciocínio, os ges-
tores públicos devem se pautar pelo princípio constitu-
cional denominado

(A) Eficácia.
(B) Efetividade.
(C) Accountability.
(D) Legalidade.
(E) Eficiência.

8. (VUNESP - Analista de Gestão (FITO)/Recursos 
Humanos/2020)

Um dos princípios da Administração Pública é o da 
finalidade, o qual rege seus atos e do qual não se pode 
afastar sob nenhuma hipótese porque representa algo 
que se sobrepõe a outros aspectos, que é

(A) a eficiência.
(B) o interesse público.
(C) a autotutela.
(D) a eficácia.
(E) a razoabilidade.

9. (VUNESP - Analista de Gestão (FITO)/Secreta-
ria/2020)

Os Princípios da Administração Pública são um 
conjunto de normas fundamentais, estabelecidas pela 
Constituição Federal Brasileira, que condicionam o pa-
drão que todas as organizações administrativas devem 
seguir. Um dos mais importantes é o da Legalidade que

(A) impõe a todo agente público que ele realize suas 
atribuições com rendimento, agilidade e perfeição, 
para que elas tenham maior eficácia e eficiência 
para a Administração.
(B) propõe que o administrador atue tendo como 
base a ética na Administração, devendo não somen-
te averiguar os critérios de conveniência, oportuni-
dade e justiça em suas ações, mas, também saber 
distinguir o que é correto e o que é incorreto.
(C) trata da igualdade de tratamento que a Adminis-
tração deve dedicar a todos os administrados que 
estejam em situação semelhante.
(D) trata das diretrizes básicas de conduta, que re-
sultam no cumprimento rigoroso do administrador 
e de todos os agentes públicos com a lei, indepen-
dente do cargo que ocupem.
(E) Indica que os atos da Administração Pública de-
vem ter a mais ampla divulgação possível dos seus 
resultados e ações para os seus administrados.

10. (VUNESP - Analista de Gestão (FITO)/Serviços de 
Apoio/2020)

Em Direito Administrativo, quando se fala que nem 
tudo que é legal é honesto, estamos nos referindo ao 
princípio constitucional

(A) implícito da finalidade administrativa.
(B) implícito da motivação administrativa.
(C) explícito da moralidade administrativa.
(D) explícito do poder-dever do administrador pú-
blico.
(E) explícito da publicidade.

11. (VUNESP - Técnico em Gestão (FITO)/Recursos 
Humanos/2020)

Entre os vários princípios constitucionais que regem 
os concursos públicos está aquele que proíbe que se 
privilegie participantes, como em ações de nepotismo, 
ou, ao contrário, que se persiga algum candidato/a. 
Esse princípio constitucional, que também rege outras 
ações da administração pública em todos os níveis, é o 
princípio da

(A) Moralidade.
(B) Publicidade.
(C) Eficiência.
(D) Legalidade.
(E) Eficácia.

12. (VUNESP - Controlador Interno do Município 
(Pref Cananéia)/2020)

“A incompatibilidade da prática enunciada na Sú-
mula Vinculante 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não 
decorre diretamente da existência de relação de paren-
tesco entre a pessoa designada e o agente político ou 
servidor público ocupante de cargo em comissão ou de 
função comissionada, mas da presunção de que a es-
colha para ocupar cargo de direção, chefia ou assesso-
ramento tenhasido direcionada a pessoa com relação 
de parentesco com alguém que tenha potencial de in-
terferir no processo de seleção” (STF, 2a Turma. ARE 
896.762 AgR. Rel. Min. Dias Toffoli, j. 4.6.2018). Essa 
decisão do Supremo Tribunal Federal dá concretude

(A) ao princípio do nepotismo na Administração Pú-
blica.
(B) aos princípios da moralidade e da impessoalida-
de.
(C) aos princípios da isonomia e da publicidade.
(D) ao princípio da disponibilidade dos bens públi-
cos.
(E) ao princípio da independência dos poderes pú-
blicos.
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1. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
A respeito da Lei no 7.716/89, com as alterações da 

Lei no 9.459/97 (tipificação dos crimes resultantes de pre-
conceito de raça ou de cor), assinale a alternativa correta.

(A) Os crimes nela previstos, sem exceção, são pratica-
dos mediante dolo.
(B) Não tipifica crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de religião, sendo específica a crimes de 
preconceito de raça, cor, etnia e procedência nacional.
(C) O crime de negar ou impedir a inscrição ou ingres-
so de aluno em estabelecimento de ensino, previsto 
no art. 6o , é específico a instituições públicas.
(D) Prevê como efeito automático da condenação a 
perda do cargo ou função pública, para o agente ser-
vidor público.
(E) Prevê como causa de aumento de pena, geral a to-
dos os crimes, a prática em detrimento de menor de 
18 (dezoito) anos.

2. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
A respeito da Teoria das Penas, assinale a alternativa 

correta.
(A) A finalidade da pena, na teoria relativa, é prevenir 
o crime. Na vertente preventiva-geral, o criminoso é 
punido a fim de impedir que ele volte a praticar novos 
crimes.
(B) A finalidade da pena, na teoria relativa, é prevenir 
o crime. Na vertente preventiva especial, de acentua-
do caráter intimatório, o criminoso é punido para ser-
vir de exemplo aos demais cidadãos.
(C) A finalidade da pena, na teoria absoluta, é castigar 
o criminoso, pelo mal praticado. O mérito dessa teoria 
foi introduzir, no Direito Penal, o princípio da propor-
cionalidade de pena ao delito praticado.
(D) A finalidade da pena, para a teoria eclética, é res-
socializar o criminoso. O mérito dessa teoria foi huma-
nizar as penas impostas, impedindo as cruéis e humi-
lhantes.
(E) O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria 
absoluta, tendo a pena apenas o fim de ressocializar 
o criminoso.

3. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Tendo em conta a teoria geral do crime, assinale a al-

ternativa correta.
(A) Os partidários da teoria tripartida do delito con-
sideram a culpabilidade como pressuposto da pena e 
não elemento do crime.
(B) Os partidários da teoria tripartida do delito consi-
deram elementos do crime a tipicidade, a antijuricida-
de e a punibilidade.
(C) A tipicidade, elemento do crime, na concepção 
material, esgota-se na subsunção da conduta ao tipo 
penal.
(D) O dolo, na escola clássica, deixou de ser elemento 
integrante da culpabilidade, deslocando-se para a con-
duta, já que ação e intenção são indissociáveis.
(E) Os partidários da teoria funcionalista da culpabi-
lidade entendem que a culpabilidade é limitada pela 
finalidade preventiva da pena; constatada a desneces-
sidade da pena, o agente não será punido.

4. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
A respeito dos crimes sexuais, previstos no Título VI, 

do Código Penal, assinale a alternativa correta.
(A) Não se tipifica crime de estupro se o agente é côn-
juge da vítima, já que o casamento impõe aos cônjuges 
o dever de prestação sexual.
(B) A prática de conjunção carnal ou outro ato libidi-
noso com menor de 18 (dezoito) anos é estupro de 
vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.
(C) A prática de conjunção carnal ou qualquer outro 
ato libidinoso com adolescente de idade entre 14 (ca-
torze) e 18 (dezoito) anos, em situação de prostituição, 
é atípica.
(D) Os crimes sexuais, com exceção do estupro de vul-
nerável, são processáveis mediante ação penal pública 
condicionada à representação.
(E) Haverá aumento de pena se o agente transmite à 
vítima doença sexualmente transmissível de que sabe 
ou deveria saber ser portador.
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5. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Mévio, de 20 anos, participando de um jogo de desa-

fio virtual, à meia noite da sexta-feira, do dia 13 de março 
de 2015, invadiu o cemitério e, após violar o túmulo no 
qual, pela manhã, o corpo de uma mulher de 50 anos ha-
via sido sepultado, manteve com o cadáver conjunção car-
nal e coito anal. Para provar ter cumprido a tarefa, Mévio 
filmou todos os atos, tendo enviado o vídeo ao grupo de 
whatsapp, criado exclusivamente para o compartilhamen-
to dos desafios. A mãe de Tício, rapaz de 22 anos, também 
participante do jogo, mexendo no celular do filho, assis-
tiu ao vídeo. Apavorada, procurou a Autoridade Policial, 
tendo fornecido as imagens, bem como todas as conver-
sas do grupo, desde o início. Encerrada a investigação, o 
Ministério Público denuncia Mévio e Tício pelo crime de 
vilipêndio a cadáver. Mévio, pelos atos praticados, e Tício, 
por restar constatado ter sido ele quem propôs o desafio 
a Mévio, tendo-o instigado. A denúncia foi recebida em 15 
de junho de 2015 e, encerrada a instrução, Mévio e Tício, 
em 20 de junho de 2017, são condenados pelo crime de 
vilipêndio a cadáver. Mévio à pena de 02 (dois) anos de 
reclusão. Tício à pena de 01 (um) ano de reclusão. A sen-
tença condenatória transitou em julgado para a acusação. 
Diante da situação hipotética e, levando em conta o Códi-
go Penal, a alternativa correta é:

(A) Em vista da condenação, em concurso de agentes, 
a punição de Mévio e Tício haveria de ser idêntica, em 
respeito à teoria unitária, adotada pelo Código Penal.
(B) Em havendo concurso de agentes, em respeito à 
natureza da acessoriedade da participação, a extinção 
da punibilidade do autor do crime impede a punição 
do partícipe.
(C) A punibilidade de Tício está extinta, por força da 
prescrição, já que transcorreu período superior a dois 
anos entre a data do recebimento da denúncia e a da 
sentença.
(D) A punibilidade de Mévio está extinta, por força da 
prescrição, já que transcorreu período superior a dois 
anos entre a data do recebimento da denúncia e a da 
sentença.
(E) O sujeito passivo, nos crimes contra o sentimento 
de respeito aos mortos, é o cadáver.

6. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
A respeito dos crimes contra a organização do traba-

lho, é correto afirmar que
(A) são meios de execução do crime de frustração de 
direito assegurado por lei trabalhista a fraude, a vio-
lência e a grave ameaça.
(B) o crime de atentado contra a liberdade de associa-
ção configura-se pela conduta de constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, a participar de 
sindicato. Já a conduta de impedir a saída de sindicato 
é atípica.

(C) o crime de paralisação do trabalho de interesse co-
letivo configura-se independentemente do emprego 
de violência contra pessoas ou coisas.
(D) no crime de aliciamento para fins de emigração, 
haverá aumento de pena nos casos em que a vítima 
for menor de 18 anos, gestante, idosa, indígena ou 
portadora de deficiência física ou mental.
(E) o crime de sabotagem, para se configurar, exige a 
danificação do estabelecimento ou coisas nele existen-
tes.

7. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Considere o seguinte caso hipotético.
A Força Nacional está atuando legalmente em Salva-

dor. O civil “X”, irmão de um Policial Militar do Estado de 
São Paulo que integra a Força Nacional, residente na re-
ferida cidade, se envolveu em acidente de trânsito sem 
vítimas, ao abalroar o veículo do condutor “Y”. Após se 
identificar como irmão do Militar do Estado integrante da 
Força Nacional, foi violentamente agredido por “Y”, que 
confessou ter assim agido apenas por saber dessa condi-
ção. As agressões provocaram lesões corporais gravíssi-
mas no civil “X”. Diante do exposto, é correto afirmar que 
o crime praticado por “Y”

(A) não é considerado hediondo, pois a legislação con-
templa apenas o crime de homicídio doloso perpetra-
do contra o Militar do Estado.
(B) é considerado hediondo, apenas por se tratar de 
uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, 
independentemente da condição da eventual vítima.
(C) não é considerado hediondo, pois a legislação não 
contempla lesão corporal dolosa de natureza gravíssi-
ma como crime hediondo.
(D) é considerado hediondo, pois o civil “X” foi vítima 
de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima 
apenas por ser irmão de Militar do Estado em razão 
de sua função.
(E) somente seria considerado hediondo se o crime 
de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima fosse 
perpetrado contra o próprio Militar do Estado em ra-
zão de sua função.

8. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Nos termos da Lei no 11.101/2005, é correto afirmar 

que o empresário que deixa de escriturar, antes da senten-
ça que decretar a falência, os documentos de escrituração 
contábil obrigatórios

(A) não cometerá qualquer crime falimentar, pela au-
sência de previsão legal.
(B) cometerá um crime falimentar que exige para sua 
punição a ocorrência de uma condição objetiva da pu-
nibilidade.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

1. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Aplicar-se-á a lei processual penal, nos estritos termos 

dos arts. 1o , 2o e 3o do CPP,
(A) aos processos de competência da Justiça Militar.
(B) ultrativamente, mas apenas quando favorecer o 
acusado.
(C) retroativamente, mas apenas quando favorecer o 
acusado.
(D) desde logo, sem prejuízo da validade dos atos rea-
lizados sob a vigência da lei anterior.
(E) com o suplemento dos princípios gerais de direito 
sem admitir, contudo, interpretação extensiva e apli-
cação analógica.

2. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Do despacho que indeferir o requerimento de abertu-

ra de inquérito (CPP, art. 5o, § 2o)
(A) caberá recurso para o chefe de Polícia.
(B) caberá recurso para o Promotor de Justiça Correge-
dor da Polícia Judiciária.
(C) caberá recurso para o Juiz Corregedor da Polícia 
Judiciária.
(D) caberá recurso para o Desembargador Corregedor 
Geral de Justiça.
(E) não caberá recurso.

3. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
A retratação da representação, de acordo com o art. 

25 do CPP e do art. 16 da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da 
Penha), respectivamente,

(A) é admitida até o recebimento da denúncia; não é 
admitida.
(B) é admitida até o recebimento da denúncia; só será 
admitida perante o juiz, antes do recebimento da de-
núncia.
(C) é inadmitida; só será admitida perante o juiz, antes 
do recebimento da denúncia.
(D) é inadmitida depois de oferecida a denúncia; não 
é admitida.
(E) é inadmitida depois de oferecida a denúncia; só 
será admitida perante o juiz, antes do recebimento da 
denúncia.

4. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
No que concerne à prisão em flagrante, à prisão tem-

porária e à prisão preventiva, assinale a alternativa corre-
ta, nos estritos termos legais e constitucionais.

(A) Nenhuma delas tem prazo máximo estabelecido 
em lei.
(B) A primeira pode ser realizada pela autoridade po-
licial, violando domicílio e sem ordem judicial, a qual-
quer horário do dia ou da noite.
(C) A segunda somente é cabível em crimes hedion-
dos ou assemelhados, podendo durar 30 (trinta) ou 60 
(sessenta) dias.
(D) A segunda demanda ordem judicial e prévio pare-
cer favorável do Ministério Público.
(E) A terceira pode ser decretada de ofício pelo Juiz 
durante o inquérito policial.

5. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
No que concerne aos sistemas de avaliação das pro-

vas, o julgamento realizado pelos Juízes leigos (jurados) 
no Tribunal do Júri é exemplo do que a doutrina classifica 
como sistema

(A) da prova livre.
(B) legal ou tarifado.
(C) da íntima convicção.
(D) da persuasão racional.
(E) da livre convicção motivada.

6. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Nos termos do art. 69, parágrafo único, da Lei no 

9.099/95, ao autor do fato típico definido como crime 
de menor potencial ofensivo, após a lavratura do termo 
circunstanciado, caso se comprometa a comparecer jun-
to ao Juizado Especial Criminal, não se imporá prisão em 
flagrante,

(A) desde que primário.
(B) desde que imediatamente restitua o prejuízo da 
vítima.
(C) a menos que se trate de reincidente específico.
(D) mas a liberdade pode ser condicionada, pela au-
toridade policial, ao estabelecimento e à aceitação de 
imediata pena restritiva de direito.
(E) nem se exigirá fiança.

7. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
De acordo com a jurisprudência sumulada do Supremo 

Tribunal Federal,
(A) a imunidade parlamentar estende-se ao corréu 
sem essa prerrogativa (Súmula 245).
(B) para requerer revisão criminal, o condenado deve 
recolher-se à prisão (Súmula 393).
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(C) só é licito o uso de algemas em casos de resistência 
e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade fí-
sica própria ou alheia, por parte do preso ou terceiros, 
sem, contudo, necessidade de a autoridade policial 
justificar a utilização por escrito (Súmula Vinculante 
11).
(D) é direito do defensor, no interesse do representa-
do, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 
documentados em procedimento investigatório rea-
lizado por órgão com competência de polícia judiciá- 
ria, digam respeito ao exercício do direito de defesa 
(Súmula Vinculante 14).
(E) a homologação da transação penal prevista no art. 
76 da Lei no 9.099/95 faz coisa julgada material e, des-
cumpridas suas cláusulas, retorna-se à situação ante-
rior, possibilitando ao Ministério Público a continuida-
de da persecução penal (Súmula Vinculante 35).

8. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Considere o seguinte caso hipotético.
O criminoso “X”, integrante de uma determinada orga-

nização criminosa, após a sentença que o condenou pela 
prática do crime, decide voluntariamente e na presença 
de seu defensor, colaborar com as investigações. Nas suas 
declarações, “X” revela toda a estrutura hierárquica e a 
divisão de tarefas da organização. Alguns dias após, arre-
pende-se e decide retratar-se das declarações prestadas. 
Diante do exposto e nos termos da Lei no 12.850/2013, é 
correto afirmar que

(A) na hipótese de retratação, as provas produzidas 
pelo colaborador não poderão ser utilizadas em seu 
desfavor, mas apenas em detrimento dos interesses 
dos coautores e partícipes.
(B) a colaboração premiada é retratável a qualquer 
tempo, sendo necessário colher a retratação por es-
crito e desconsiderar integralmente as provas produ-
zidas.
(C) após a prolação da sentença, é vedada a retrata-
ção, portanto, no presente caso, não há possibilidade 
de se reconhecer o pedido do criminoso.
(D) a colaboração premiada implica em renúncia ao 
direito ao silêncio, ficando o criminoso sujeito ao com-
promisso de dizer a verdade; assim sendo, a retratação 
implicará o cometimento de outro crime.
(E) a colaboração premiada, antes ou após a sentença, 
é irretratável, portanto as provas autoincriminatórias 
produzidas pelo colaborador poderão ser utilizadas 
em seu desfavor.

9. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Quanto à Lei Maria da Penha, Lei n° 11.340/2006, assi-

nale a alternativa correta.
(A) Prevê como critério de interpretação da lei os fins 
sociais a que se destina, especialmente as condições 
peculiares das mulheres em situação de violência do-
méstica e familiar.
(B) Considera violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause mor-
te, sofrimento físico, sexual e psicológico.
(C) Define como violência moral contra a mulher qual-
quer conduta que lhe cause dano emocional ou dimi-
nuição da autoestima.
(D) Não se aplica quando o agressor também é mulher.
(E) Prevê como medidas protetivas de urgência à ofen-
dida o cancelamento de procurações por ela conferi-
das ao agressor e a proibição temporária para celebra-
ção de atos e contratos de compra e venda.

10. (VUNESP - 2018 - PC-BA - DELEGADO DE POLÍCIA)
Em havendo conflito entre o Código de Processo Penal 

e uma lei especial que contenha normas processuais, a so-
lução será a

(A) aplicação da norma que for mais recente, indepen-
dentemente de eventual benefício ao réu.
(B) aplicação da lei especial e, quando omissa, subsi-
diariamente do Código de Processo Penal.
(C) aplicação do que for mais favorável ao acusado, in-
dependentemente da data de promulgação.
(D) conjugação de ambos os diplomas, aplicando-se as 
normas que forem mais benéficas ao acusado.
(E) prevalecência da regra geral do Código de Processo 
Penal, em virtude da proibição constitucional dos juí-
zos de exceção.

11. (VUNESP - 2018 - PC-BA - INVESTIGADOR DE PO-
LÍCIA)

A obtenção de dados e informações cadastrais de ví-
timas ou de suspeitos junto a órgãos do poder público ou 
empresas da iniciativa privada, durante a investigação de 
crime de tráfico de pessoas, poderá ser requisitada

(A) pela Autoridade Judiciária, mediante representa-
ção do Ministério Público.
(B) pela Autoridade Judiciária, mediante representa-
ção do Delegado de Polícia.
(C) diretamente pelo Delegado de Polícia ou pelo Pro-
motor de Justiça.
(D) apenas pela Autoridade Judiciária, de ofício.
(E) somente pelo Delegado de Polícia ou pelo Juiz de 
Direito.
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1. (VUNESP - 2021 - TJ-GO - TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO)
Em relação ao Livro Diário Auxiliar, é correto afirmar que a receita será nele 
Alternativas
(A) lançada no dia do efetivo recebimento dos emolumentos, somando-se aos valores recebidos a título de depósito 
prévio, discriminada sucintamente, de modo a possibilitar a identificação mediante a indicação, quando existente, 
do número do ato, livro ou folha em que praticado, ou ainda o do protocolo.
(B) lançada no montante total recebido no dia da prática do ato, ou ainda que não tenha recebido os emolumentos, 
sem necessidade de discriminar individualmente os atos, de modo a possibilitar a identificação mediante a indica-
ção, quando existente, do número do ato, livro ou folha em que praticado, ou ainda o do protocolo.
(C) lançada separadamente, por especialidade, de forma individualizada, no dia da prática do ato, ou ainda que não 
tenha recebido os emolumentos, discriminada sucintamente, de modo a possibilitar a identificação mediante a in-
dicação, quando existente, do número do ato, livro ou folha em que praticado, ou ainda o do protocolo.
(D) discriminada sucintamente no dia do efetivo recebimento dos emolumentos, de modo a possibilitar a identifi-
cação mediante a indicação, quando existente, do número do ato, livro ou folha em que praticado, ou ainda o do 
protocolo.

2.(VUNESP - 2021 - SEMAE DE PIRACICABA - SP - ALMOXARIFE)
Para à questão, utilize a seguinte Ficha de Controle de Estoque, registrando que os estoque iniciais tinham validade 

de 5 meses, as compras feitas em 15.02 tinham validade de 6 meses e as compras feitas em 15.03 tinham validade de 
1 mês.

Considerando a metodologia de controle de estoque FEFO – First expire, first out ou o primeiro que vence é o pri-
meiro que sai –, o valor unitário de venda no dia 15.04.2020 e o saldo final do estoque são, respectivamente:

Alternativas
(A) R$ 50 e R$ 1.000.
(B) R$ 100 e R$ 2.000.
(C) R$ 125 e R$ 2.500.
(D) R$ 135 e R$ 2.700. 
(E) R$ 150 e R$ 3.000.

3.(VUNESP - 2021 - SEMAE DE PIRACICABA - SP - ALMOXARIFE)
Para à questão, utilize a seguinte Ficha de Controle de Estoque, registrando que os estoque iniciais tinham validade 

de 5 meses, as compras feitas em 15.02 tinham validade de 6 meses e as compras feitas em 15.03 tinham validade de 
1 mês.
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Considerando a metodologia de controle de estoque 
FIFO – First in, first out ou o primeiro que entra é o primei-
ro que sai –, o valor unitário de venda no dia 15.04.2020 e 
o saldo final do estoque são, respectivamente: 

Alternativas
(A) R$ 50 e R$ 1.000.
(B) R$ 100 e R$ 2.000.
(C) R$ 125 e R$ 2.500.
(D) R$ 135 e R$ 2.700.
(E) R$ 150 e R$ 3.000.

4.(VUNESP - 2021 - PREFEITURA DE FERRAZ DE VAS-
CONCELOS - SP - CONTADOR)

A seguir, é apresentado o relatório contendo os valo-
res e os processos trabalhistas nos quais a Companhia é ré 
em 31/12/2020:

Sabendo-se que, em 31.12.2019, o saldo das provisões 
trabalhistas no balanço totaliza R$ 517.000,00, a Compa-
nhia deverá

Alternativas
(A) evidenciar, em nota explicativa, somente uma pos-
sível perda de R$ 100.000,00. 
(B) realizar uma reversão de provisão no resultado no 
valor de R$ 100.000,00.
(C) realizar uma reversão de provisão no resultado no 
valor de R$ 192.000,00.
(D) reconhecer uma despesa de R$ 100.000,00.
(E) reconhecer uma despesa de R$ 192.000,00.

5.(VUNESP - 2021 - PREFEITURA DE FERRAZ DE VAS-
CONCELOS - SP - CONTADOR)

Assinale a alternativa que apresenta a transação que 
configura como um resultado abrangente. 

Alternativas
(A) Apropriação de seguros das atividades operacio-

nais.
(B) Desvalorização de instrumento financeiro mensu-
rado a valor justo para resultado do exercício.
(C) Ganho com propriedades adquiridas para aluguel 
e valorização.
(D) Reconhecimento de perda possível em processos 
trabalhistas.
(E) Resultado atuarial negativo em plano de benefício 
definido.

6.(VUNESP - 2021 - PREFEITURA DE FERRAZ DE VAS-
CONCELOS - SP - CONTADOR)

A ABC S.A assinou, em 05.07.2020, um contrato que 
lhe garante o direito de explorar um espaço em uma praça 
de alimentação de um centro de convenções municipal. 
No contrato, está previsto que a ABC poderá utilizar o es-
paço por 10 (dez) anos, sem direito à prorrogação, por um 
valor total de R$ 1.200.000,00. O contador da ABC S.A de-
verá reconhecer o espaço como 

Alternativas
(A) ativo de direito de uso. 
(B) ativo imobilizado.
(C) ativo intangível de vida útil indefinida.
(D) ajuste de avaliação patrimonial.
(E) propriedade para investimento.

7.(VUNESP - 2021 - PREFEITURA DE FERRAZ DE VAS-
CONCELOS - SP - CONTADOR)

Uma entidade antecipou recebíveis, em 02.02.2021, 
no valor de R$ 12.300,00 por um prazo de 13 meses. Sa-
be-se que a instituição financeira cobrou R$ 30,00 referen-
te à tarifa administrativa e R$ 215,57 relativos aos juros. 
Dessa maneira, o contador desta entidade deverá realizar 
o seguinte registro contábil na data da operação, em R$:

Alternativas
(A) D: Caixa 12.300,00 
C: Duplicatas Descontadas 12.300,00 
(B) D: Caixa 12.054,43
D: Despesa com juros 215,57
D: Despesa com tarifa 30,00
C: Duplicatas Descontadas 12.300,00 
(C) D: Caixa 12.054,43
D: Encargos Financeiros a apropriar 245,57
C: Duplicatas Descontadas 12.300,00
(D) D: Caixa 12.054,43
D: Encargos Financeiros a apropriar 245,57
C: Clientes 12.300,00
(E) D: Duplicatas Descontadas 12.300,00
C: Clientes 12.300,00

8.(VUNESP - 2021 - PREFEITURA DE FERRAZ DE VAS-
CONCELOS - SP - CONTADOR)

Assinale a alternativa que apresenta a operação que 
modifica a situação patrimonial de uma entidade.

Alternativas
(A) Apuração da despesa de salários do período.
(B) Aquisição de licenças por meio de resgates de apli-
cações financeiras de curtíssimo prazo. 
(C) Compra de imobilizado à vista. 
(D) Compra de mercadorias à vista.
(E) Integralização de capital com reservas de lucros.
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