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      -    
 

 
 
 
 

 
 

Órgão Executor: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Questões, com páginas numeradas de 1 a 14, é constituído de 60 (sessenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 15 – Conhecimentos Gerais 
16 a 20 – Noções de Informática 
21 a 26 – Noções de Direito Administrativo 
27 a 32 – Noções de Direito Constitucional 
33 a 44 – Noções de Direito Penal 
45 a 56 – Noções de Direito Processual Penal 
57 a 60 – Organização e Estatuto da Polícia Judiciária Civil / MT 

 

2. Caso este Caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 
substitua. 

 
3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 

 
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a 
marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo 
correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA 
DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o 
Caderno de Questões e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos 
do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando este Caderno de Questões somente após três horas e 
trinta minutos do início da prova. 
 

9. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o Texto I para responder às questões de 01 a 04 e à questão 08. 
 

Texto I 
Medo da cidade 

 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 

Hoje não existem grandes utopias. Alternativas para o que é percebido como problema das cidades são imaginadas, 
como a adoção de soluções particulares e a criação de espaços que negam o que é a essência do urbano moderno: 
abertura, liberdade, heterogeneidade, imprevisibilidade, anonimato. Privatização virou uma palavra mágica, 
remédio para todos os males, caminho para a modernidade numa era em que já não se acredita em progresso ou no 
desenvolvimento induzido pelo Estado. 
O receituário neoliberal manda privatizar, livrar-se do Estado, adotar soluções particulares e fragmentadas. Esse 
receituário, aplicado à segurança e ao espaço urbano, agrava tendências para as quais pretende ser solução, como a 
violência. Privatização, enclausuramento e isolamento, além de não poderem resolver o problema da segurança, 
fazem o medo circular e alimentam o ciclo de violência. De fato, eles reproduzem o medo da cidade sem poder criar 
um espaço sem medo. A noção do público como resíduo, como o que sobra do lado de fora dos muros, como aquilo 
que é para os que não têm meios de se defender por si próprios, além de não-democrática, não pode conduzir a uma 
solução para o problema da violência. 
Segurança é uma questão pública e coletiva, não privada. Porque a violência tem a ver com o estranho, o 
imprevisível, o desconhecido, pensa-se que possa ser controlada através de fortificações e cercamentos. Mas 
segurança tem a ver com a ordem pública, não com a ordem privada intramuros. A multiplicação de seguranças 
privadas e de todos os esforços de enclausuramento e blindagem minam a autoridade pública, a única capaz de 
manter a ordem e a segurança coletivas. Além disso, tornam mais explícita a desigualdade social. 

 

 (CALDEIRA, T. Disponível em: http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/330,1.shl. Acesso em 02/09/2005.) 
 
 

Questão 01 
 

Assinale uma das teses defendidas pela autora.  
A) Políticas privatizadoras devem propor construções fortificadas como medida de segurança.  
B) O convívio com o medo deve-se à separação entre as esferas do público e do particular. 
C) A segurança deve ser mantida pelo Estado, garantindo uma convivência mais democrática entre os cidadãos.  
D) O neoliberalismo propõe soluções que visam à segurança daqueles que não têm como se defender. 
E) O poder público busca soluções que se assemelham àquelas propostas pela segurança privada. 
 
 
Questão 02 
 

No texto, a cidade é mostrada como 
A) organização político-geográfica que, apesar dos problemas, possibilita experiências pessoais e interpessoais.  
B) modelo de organização espacial contemporâneo deteriorado pela ocupação desordenada, o que a torna inviável. 
C) exemplo da adoção do receituário neoliberal, responsável pelo surgimento da violência que assola o meio urbano. 
D) fruto da globalização, o que garante uma sociedade de iguais,  preocupados com o bem comum. 
E) lugar que privilegia a homogeneidade, tolhendo manifestações de subjetividade. 
 
 
Questão 03 
 

As palavras do primeiro parágrafo: utopias, heterogeneidade e males poderiam ser substituídas, sem prejuízo de sentido, 
respectivamente, por 
A) deslumbramentos, distinção e viroses. 
B) projetos, diversidade e mazelas. 
C) ilusões, hegemonia e achaques. 
D) enganos, igualdade e problemas. 
E) planejamentos, variedade e doenças.  
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Questão 04 
 

Assinale o fragmento em que a vírgula NÃO tem como função separar elementos de mesmo valor sintático.  
A) Privatização virou uma palavra mágica, remédio para todos os males, caminho para a modernidade. 
B) O receituário neoliberal manda privatizar, livrar-se do Estado, adotar soluções particulares e fragmentadas.  
C) Porque a violência tem a ver com o estranho, o imprevisível, o desconhecido. 
D) A noção do público como resíduo, como o que sobra do lado de fora dos muros, como aquilo que é para os que não 

têm meios de se defender por si próprios. 
E) Além disso, tornam mais explícita a desigualdade social. 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia os trechos numerados de 1 a 5 do Texto II para responder às questões de 05 a 08. 
 

Texto II 
 

1. Os faróis quebrados e os grafites assinalam que ninguém se importa. E, se ninguém se importa, tudo é permitido. 
2. Experiência básica em psicologia social: se abandono um carro num bairro de classe média, ele será depenado só 

depois de oito semanas.  
3. Outra: num metrô coberto de grafite a criminalidade é muito mais alta do que no mesmo metrô se ele for lavado e 

limpado a cada noite.  Por quê? 
4. A teoria das janelas quebradas, nos anos 90, revolucionou nossas idéias em matéria de manutenção da ordem social 

(George Kelling e Catherine Coles, "Fixing Broken Windows", Arrumando janelas quebradas).  
5. Se, antes de abandoná-lo, aplico algumas boas marteladas nos faróis e na lataria, ele será depenado em três dias. 

 
(CALLIGARIS, C. Folha de São Paulo. Ilustrada. 08/09/2005.) 

 
Questão 05 
 

Marque a ordem que devem assumir os trechos para que esse texto seja coerente e coeso. 
A) 2, 4, 3, 5, 1 
B) 5, 1, 4, 3, 2 
C) 4, 3, 1, 2, 5 
D) 4, 2, 5, 3, 1 
E) 2, 1, 4, 5, 3 
 
 
Questão 06 
 

Na sentença Outra: num metrô coberto de grafite a criminalidade é muito mais alta do que no mesmo metrô se ele for 
lavado e limpado a cada noite., a oração grifada expressa sentido de 
A) condição. 
B) concessão. 
C) comparação. 
D) conseqüência. 
E) conclusão. 

 
 
Questão 07 
 

Assinale a paráfrase INADEQUADA do ponto de vista morfossintático. 
A) Num metrô coberto de grafite, a criminalidade é muito mais alta do que no mesmo metrô caso ele fosse lavado e 

limpo a cada noite. 
B) Num metrô coberto de grafite, a criminalidade será muito mais alta do que no mesmo metrô lavado e limpo a cada 

noite. 
C) Num metrô coberto de grafite, a criminalidade seria muito mais alta do que no mesmo metrô que chegasse a ser 

lavado e limpo a cada noite. 
D) Num metrô coberto de grafite, a criminalidade será muito mais alta do que no mesmo metrô na hipótese de ele ser 

lavado e limpo a cada noite.   
E) Num metrô coberto de grafite, a criminalidade seria muito mais alta do que no mesmo metrô ainda que ele tinha sido 

lavado e limpo a cada noite.  
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Questão 08 
 

Que idéia é comum aos Textos I e II? 
A) A segurança pública é responsabilidade de todos os cidadãos. 
B) O espaço doméstico não é mais importante que o espaço público. 
C) A crise da sociedade chegou a um estágio de volta à barbárie medieval. 
D) A diminuição da violência está relacionada ao zelo com os espaços coletivos. 
E) O anonimato dos responsáveis é uma das causas da degradação urbana. 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o Texto III para responder às questões 09 e 10. 

 
Texto III 

 
 

(HENFIL. Urubu e o Flamengo. São Paulo: Editora 34, p.80.) 
 
 
Questão 09 
 

A respeito da linguagem das personagens, assinale a afirmativa correta. 
A) As personagens usam expressões próprias do futebol, marcadas por vocabulário técnico. 
B) As falas dos dois jogadores são exemplos do uso erudito da linguagem, com jargão próprio ao judiciário. 
C) As personagens empregam linguagem coloquial, com gírias e fórmulas consagradas pela propaganda.  
D) O descumprimento das normas gramaticais revela o desleixo da variedade lingüística usada pelos jogadores. 
E) A fala dos esportistas traz marcas do falar regional, particular ao estado de Mato Grosso.   
 
 
Questão 10 
 

Sobre o uso das palavras Dibra e Tatu no diálogo, assinale a afirmativa correta. 
A) São adjetivos que indicam marca do produto. 
B) São substantivos que funcionam como qualificativos. 
C) Pertencem a uma classe gramatical diferente da de xabu. 
D) Funcionam como advérbios de modo. 
E) Deveriam concordar em número com a palavra bolas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
Questão 11 
 

Leia o texto da historiadora Regina Beatriz Guimarães Neto que contempla a colonização da região Centro-Oeste, no 
contexto da década de 70 do século XX. 
 
 

“Esses projetos de colonização passaram a ser um instrumento de poder do Estado para direcionar o deslocamento, 
sobretudo de pequenos proprietários, do Sul para o Norte. Para a ditadura militar, era prioritário controlar os movimentos 
sociais no campo. A “questão da terra” era um problema de segurança nacional. Por isso, as empresas de colonização se 
beneficiaram dos incentivos financeiros do Estado, através da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) e da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável do Centro-Oeste (Sudeco) e outros programas ou 
projetos governamentais…”  

(Revista Nossa História, Ano 2, nº 19, pp 34-38) 
 
 
Sobre a colonização do estado de Mato Grosso àquela época, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Houve desvio, em algumas áreas, dos projetos iniciais de assentamento de colonos, sendo a pecuária e a agricultura 

abandonadas como atividades principais, em benefício do extrativismo mineral. 
B) As relações com os povos indígenas foram tensas e conflituosas, marcadas por invasões de seus antigos territórios e 

por deslocamentos desses grupos para outras áreas. 
C) Parte dos pequenos agricultores e dos trabalhadores que desbravaram a região não conseguiu se efetivar como 

produtores rurais. 
D) A expansão da fronteira agrícola não se fez com base em modernas técnicas de manejo, nem com preocupações de 

preservação ambiental. 
E) Os projetos de ocupação foram organizados apenas por empresas colonizadoras e por grupos privados. 
 
 
Questão 12 
 

Um dos componentes da base econômica de Mato Grosso é o turismo. A coluna da esquerda apresenta quatro pólos 
turísticos do Estado e a da direita algumas de suas características. Numere a coluna da direita de acordo com a da 
esquerda. 
 

(     ) Atrai visitantes interessados em conhecer a biodiversidade da 
Floresta Amazônica. Na região do rio Teles Pires é possível 
observar pássaros exóticos e macacos de espécies raras. 

(     ) Local onde se localizam as praias do rio Araguaia que atraem 
turistas para o Festival de Praia de Inverno. Oferece também 
turismo de aventura nas serras do Roncador e Azul. 

(     ) Atrai turistas que praticam o ecoturismo e o turismo de pesca. 
Caracteriza-se pela exuberante biodiversidade que se distribui 
em um mosaico de áreas secas, alagadas e parcialmente 
inundadas. 

1 – Chapada dos Guimarães 
 
2 – Pantanal Mato-grossense 
 
3 – Leste Mato-grossense 
 
4 – Norte Mato-grossense 

(     ) Seu potencial deve-se à beleza das cachoeiras como a Véu da 
Noiva e a das Andorinhas. Possui ainda sítios arqueológicos e 
cavernas como a Casa de Pedra, a Lagoa Azul e a Gruta do 
Francês. 

Assinale a seqüência correta. 
A) 3, 1, 4, 2 
B) 1, 2, 3, 4 
C) 4, 3, 2, 1 
D) 4, 3, 1, 2 
E) 3, 1, 2, 4 
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Questão 13 
 

A partir das últimas décadas do século XIX, a pecuária passou a ocupar papel de destaque na economia mato-grossense. 
Sobre o assunto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) A intensificação da navegação pelo rio Paraguai, a partir de 1870, proporcionou a vinda de várias empresas, 
inclusive estrangeiras, para a então Província de Mato Grosso visando à exploração da pecuária. 

(     ) A Primeira Guerra Mundial acelerou a expansão das indústrias de charque que exportavam parte significativa da 
produção para a Europa a fim de abastecer as tropas. 

(     ) Dentre as indústrias de transformação dos subprodutos bovinos − charque, caldo de carne, secamento do couro, 
destacou-se Descalvados, construída durante o período imperial, próximo à cidade de Cáceres, às margens do rio 
Paraguai. 

(     ) Atualmente, a pecuária constitui o mais importante ramo da economia do estado, sendo a carne bovina o principal 
produto de exportação para o mercado externo. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) F, F, V, V 
B) V, V, V, F 
C) F, V, F, F 
D) V, F, V, V 
E) F, V, F, V 
 
 
Questão 14 
 

As proposições a seguir apresentam termos relacionados ao meio ambiente usados sos estados brasileiros, inclusive em 
Mato Grosso. Sobre esses termos e seus significados, assinale V para as proposições em que a relação termo-significado é 
verdadeira e F para as proposições em que a relação é falsa. 
 

(     ) Arco do Desflorestamento – faixa contínua de desmatamento que inclui o norte de Mato Grosso.  
(     ) Política Estadual de Recursos Hídricos – norma legal que institui as formas de uso das águas provenientes das 

precipitações pluviométricas. 
(     ) Defeso ou piracema – período em que a pesca é proibida para assegurar a reprodução dos peixes. 
(     ) Sistema Estadual de Unidades de Conservação – legislação que normatiza o uso das áreas naturais destinadas à 

conservação das pastagens nativas. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, V 
B) V, V, F, F 
C) F, V, F, V 
D) V, F, V, F 
E) F, V, V, F 
 
 

Questão 15 
 

Sobre características geográficas e questões ambientais de Mato Grosso, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os rios mato-grossenses que integram a Bacia Paraguai−Paraná drenam a porção norte do Estado; caracterizam-se 

pelo escoamento lento, propício à construção de hidrelétricas que podem causar danos ao meio ambiente. 
B) O cerrado é um tipo de vegetação que recobre grande parte do território mato-grossense, formado por arbustos, 

gramíneas e árvores de galhos retorcidos e casca grossa, cada vez mais ameaçado pela implantação de projetos 
agropecuários. 

C) Em Mato Grosso predominam dois tipos climáticos: Clima Equatorial Úmido na porção norte e Clima Tropical 
Alternadamente Seco e Úmido, na porção centro-sul e leste; no período seco, a qualidade do ar é prejudicada devido 
ao elevado número de queimadas. 

D) A fauna mato-grossense possui grande variedade de espécies distribuídas pelas diferentes paisagens vegetais; 
algumas, como a arara-azul, estão ameaçadas pelo tráfico ilegal de animais silvestres. 

E) Os solos do Estado de Mato Grosso apresentam diferentes graus de fertilidade e, pela retirada da vegetação nativa, 
ficam desprotegidos resultando na lixiviação dos nutrientes e conseqüente empobrecimento. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
Questão 16 
 

O Microsoft Windows XP é um software classificado como um sistema operacional. Sobre as funções desse sistema, 
marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) Remover vírus dos discos rígidos instalados na máquina. 
(     ) Executar programas instalados pelo usuário. 
(     ) Permitir a comunicação entre uma impressora e um programa instalado na máquina. 
(     ) Controlar o uso da memória RAM e do espaço dos discos rígidos. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) F, V, F, V 
B) V, F, V, F 
C) V, V, V, F 
D) F, F, F, V 
E) F, V, V, V 
 
 

Questão 17 
 

O Microsoft Windows XP contém uma ferramenta chamada Windows Explorer destinada a permitir que o usuário 
organize seus arquivos em pastas hierárquicas nos seus dispositivos de armazenamento secundário (HDs, por exemplo). 
Essa ferramenta NÃO permite ao usuário 
A) criar pastas (também chamadas de diretórios) para armazenar tanto arquivos como outras pastas. 
B) ejetar um CD-ROM que esteja dentro de uma unidade de CD-ROM Player instalada na máquina. 
C) ler o conteúdo de um arquivo de ajuda do Microsoft Windows XP. 
D) usar o recurso das teclas de atalho CTRL-C e CTRL-V para copiar arquivos. 
E) visualizar imagens armazenadas no formato JPG no disco rígido. 
 
 

Questão 18 
 

No Microsoft Word XP, há vários recursos pelos quais pode-se fazer cópia de texto de uma posição para outra no 
documento. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses recursos. 
A) Com a tecla SHIFT pressionada, fazer um arrastar-e-soltar. 
B) As teclas de atalho CTRL-C e CTRL-V. 
C) Os comandos Copiar e Colar, encontrados no menu Editar. 
D) Com a tecla CTRL pressionada, fazer um arrastar-e-soltar. 
E) O comando Copiar e o comando Colar do menu pop-up. 
 
 

Questão 19 
 

Sobre o Microsoft Word XP, analise as afirmativas. 
 

I - O recurso Substituir permite encontrar, em um documento, frase com uma formatação específica e trocar essa 
formatação por outra. 

II - Para mudar o tipo de papel e a largura de suas margens é necessário ativar o comando Bordas encontrado no menu 
Formatar. 

III - As teclas de atalho, que dão acesso rápido aos comandos do menu, podem ser modificadas pelo usuário. 
IV - Há um comando no menu Tabela que pode ser usado para colocar em ordem alfabética um grupo de parágrafos 

adjacentes. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I e III, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
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Questão 20 
 

Os chamados cookies são pequenos arquivos que o servidor pode gravar no seu computador, durante a navegação na 
Internet usando o Microsoft Internet Explorer, e podem guardar informação sobre o usuário de tal forma que, da próxima 
vez em que o mesmo site for visitado, o servidor recupere a informação anteriormente gravada. Sobre cookies, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Os cookies são tecnicamente classificados como vírus, pois são gravados no computador sem a permissão expressa do 

usuário. 
B) Os cookies gravados no computador, relativos ao site corrente, podem ser visualizados pressionando-se a combinação 

de teclas CTRL-ALT-C. 
C) Depois que um cookie é gravado em um computador, não pode mais ser removido pelo próprio Microsoft Internet 

Explorer; isto deve ser feito com um outro programa, por exemplo, o Windows Explorer. 
D) É possível configurar o navegador para que seja negada qualquer tentativa de gravação de cookies. 
E) Os cookies atualmente gravados no computador podem ser visualizados pelo comando Arquivos temporários do 

menu Exibir. 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
 
Questão 21 
 

No Brasil, o controle administrativo pela Justiça Comum adota o sistema da 
A) supremacia do Judiciário. 
B) jurisdição temperada. 
C) jurisdição compartilhada. 
D) jurisdição coexistente. 
E) jurisdição única. 
 
 
Questão 22 
 

As sociedades de economia mista são formadas por capitais de origem 
A) particular e multinacional. 
B) governamental e estatal. 
C) governamental e privada. 
D) particular e dos fundos de associações privadas. 
E) das fundações públicas e das empresas públicas. 
 
 
Questão 23 
 

São espécies de atos administrativos: 
A) Portarias, atos vinculados, atos de gestão. 
B) Atos discricionários, regulamentos, circulares. 
C) Circulares, atos de gestão, portarias. 
D) Regulamentos, resoluções, portarias. 
E) Admissão, atos vinculados, portarias. 
 
 
Questão 24 
 

A invalidação dos atos administrativos pode ser feita 
A) pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário. 
B) pela própria Administração, dela não se ocupando o Judiciário. 
C) pelo Poder Judiciário, dela não se ocupando a Administração. 
D) por qualquer entidade de classe. 
E) pelo Poder Judiciário ou entidade de classe. 
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Questão 25 
 

O Poder Discricionário que o Direito concede à Administração 
A) não pode ser delimitado pela Lei, podendo, inclusive, excedê-la. 
B) permite a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites legais. 
C) somente é exercido pelo Executivo e Legislativo. 
D) pode ser delimitado pela Lei, apenas quando emanado do Executivo. 
E) confunde-se com o denominado Poder Regrado. 
 
Questão 26 
 

Terras devolutas são: 
A) Públicas e privadas. 
B) As privadas cedidas ao Estado. 
C) Públicas exclusivas para reforma agrária. 
D) Públicas. 
E) De domínio dos povos indígenas. 
 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Questão 27 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, disciplina que  
A) não haverá pena de morte, em qualquer hipótese. 
B) poderá haver, através de lei específica, pena de caráter perpétuo. 
C) lei específica regulamentará a pena de trabalhos forçados. 
D) poderá ser imposta a pena de banimento para alguns crimes definidos em lei própria.  
E) nenhuma pena passará da pessoa do condenado.  
 
 
Questão 28 
 

No capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, preceitua a Constituição Federal vigente que 
A) é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 
B) são assegurados o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, em processo judicial, administrativo ou inquérito 

policial. 
C) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de ordem judicial. 
D) a prática de racismo constitui crime afiançável. 
E) a lei penal pode retroagir para prejudicar o réu. 
 
 
Questão 29 
 

Em matéria de inviolabilidade de domicílio, estabelecida na Constituição brasileira, assinale a afirmativa correta. 
A) A autorização judicial permite a violação de domicílio, à noite, sem o consentimento do morador. 
B) Havendo incêndio no interior da casa, estará afastada a regra da inviolabilidade domiciliar. 
C) A autoridade policial pode emitir autorização para a invasão de domicílio durante o dia. 
D) A invasão de domicílio pela Polícia Militar, sem o consentimento do morador, durante o dia, para prender criminoso 

que nele se escondeu, é permitida. 
E) Exercendo o morador, na própria casa e em determinado cômodo, atividade comercial, deixará de existir a regra da 

inviolabilidade de domicílio.   
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Questão 30 
 

Assinale a medida destinada à tutela constitucional das liberdades, consoante estabelecido na Constituição Federal 
vigente. 
A) Princípio da legalidade 
B) Direito à vida 
C) Mandado de segurança 
D) Princípio da presunção da inocência 
E) Liberdade de consciência 
 
 
Questão 31 
 

Nos termos da Constituição Federal vigente, o processo legislativo engloba a elaboração de 
A) Emendas à Constituição. 
B) Atos Institucionais. 
C) Resoluções Ordinárias. 
D) Decreto-Lei. 
E) Emendas Supressivas e Vinculativas. 
 
 
Questão 32 
 

Concernente à segurança pública, conforme a Constituição Federal, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A segurança pública é considerada um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.  
B) O corpo de bombeiros militares e policiais civis subordinam-se aos Governadores do Estado, Distrito Federal e 

Territórios. 
C) Às polícias civis, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração das 

infrações penais, exceto as militares. 
D) As polícias militares possuem atribuição de polícia ostensiva, para preservação da ordem pública e execução de 

atividades de defesa civil. 
E) Permite-se aos Municípios a criação de guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 

instalações. 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
 
 
Questão 33 
 

As infrações penais se dividem em crimes e contravenções. Os crimes estão descritos 
A) na parte especial do Código Penal e na Lei de Contravenção Penal. 
B) na parte geral do Código Penal. 
C) nas normas penais em branco. 
D) na Lei de Contravenção Penal. 
E) no Código Penal e em leis extravagantes. 
 
 
Questão 34 
 

Na fase do inquérito policial, o sujeito ativo da infração penal recebe a denominação de 
A) acusado. 
B) recluso. 
C) indiciado. 
D) réu. 
E) detento. 
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Questão 35 
 

São causas excludentes de culpabilidade: 
A) Obediência hierárquica e legítima defesa. 
B) Erro de proibição e coação moral irresistível. 
C) Estado de necessidade e inimputabilidade por menoridade penal. 
D) Emoção e paixão. 
E) Exercício regular de direito e coação moral irresistível. 
 
 
Questão 36 
 

Quando várias pessoas concorrem para a realização da infração penal, o Código Penal brasileiro emprega a expressão 
A) Concurso de delinqüentes. 
B) Concurso de pessoas. 
C) Co-delinqüência. 
D) Co-participação. 
E) Co-autoria. 
 
 
Questão 37 
 

São considerados crimes contra a vida: 
A) Homicídio e perigo para a vida ou saúde de outrem. 
B) Aborto e maus-tratos. 
C) Infanticídio e participação em suicídio. 
D) Latrocínio e homicídio. 
E) Homicídio e lesão corporal seguida de morte. 
 
 
Questão 38 
 

As lesões corporais praticadas contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, recebem, juridicamente, a 
denominação: 
A) Lesões domésticas. 
B) Violência de parentesco. 
C) Lesões de relações domésticas. 
D) Violência doméstica. 
E) Lesões de parentesco. 
 
 
Questão 39 
 

O furto difere do roubo, porque neste há 
A) grave ameaça ou violência à pessoa. 
B) violência à pessoa e à coisa subtraída. 
C) participação de duas ou mais pessoas. 
D) arrebatamento da coisa subtraída. 
E) rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 
 
 
Questão 40 
 

Para a existência do delito de receptação, é imprescindível que 
A) o fato anterior seja sempre delito contra o patrimônio. 
B) o agente seja sempre comerciante. 
C) haja processo penal quanto ao crime antecedente. 
D) o agente seja reincidente. 
E) o fato anterior constitua crime. 
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Questão 41 
 

O Código Penal considera como sujeito passivo no crime de estupro: 
A) A mulher. 
B) Qualquer pessoa. 
C) A mulher honesta, apenas. 
D) A mulher menor de 14 (quatorze) anos, apenas. 
E) Todos os menores de 14 (quatorze) anos. 
 
Questão 42 
 

A internação de adolescentes, que cometem ato infracional, constitui medida privativa da liberdade, com duração máxima 
de 
A) dois anos e seis meses. 
B) três anos. 
C) quatro anos. 
D) dois anos. 
E) três anos e seis meses. 
 
Questão 43 
 

Onde deverão ser registradas as armas de fogo de uso restrito? 
A) Superintendência da Polícia Federal 
B) Ministério da Justiça 
C) Comando Geral da Polícia Militar 
D) Polícia Federal após permissão do Ministério da Justiça 
E) Comando do Exército 
 
Questão 44 
 

O constrangimento de alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, 
para a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, constitui crime de 
A) maus-tratos. 
B) constrangimento ilegal. 
C) perigo para a vida ou saúde de outrem. 
D) tortura. 
E) extorsão. 
 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
Questão 45 
 

Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial inicia-se por 
A) determinação do Juiz de Direito. 
B) pedido formulado pelo Ministério Público. 
C) requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para intentá-lo. 
D) notícia da prática do crime efetuado por qualquer cidadão à autoridade policial. 
E) portaria do Delegado de Polícia, após tomar conhecimento do fato por qualquer cidadão.  
 
Questão 46 
 

O Código de Processo Penal permite que a autoridade policial 
A) determine a reprodução simulada do crime de atentado violento ao pudor, cometido mediante violência. 
B) proceda ao reconhecimento da vítima. 
C) determine busca e apreensão de objetos que interessem à elucidação do crime. 
D) proceda à averiguação da vida pregressa do indiciado e da vítima, juntando a folha de antecedentes aos autos do 

inquérito. 
E) efetue a apreensão dos objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. 
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Questão 47 
 

O inquérito policial possui prazos estipulados para sua conclusão, estando o indiciado preso ou solto. Sobre a matéria, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Estando preso, salvo disposição em contrário, o prazo para conclusão será de dez dias. 
B) Tratando-se de crime hediondo, o prazo para conclusão será de trinta dias, na hipótese do indiciado encontrar-se 

preso. 
C) Será de trinta dias, improrrogáveis, o prazo para conclusão do inquérito quando o indiciado está solto. 
D) Em crime de ação penal privada, o inquérito deverá ser concluído em trinta dias, independentemente de estar o 

indiciado preso ou não. 
E) Estando o indiciado preso, o prazo de conclusão, para qualquer crime, será de quinze dias, não havendo 

diferenciação em leis extravagantes. 
 
 

Questão 48 
 

Sobre inquérito policial, assinale a afirmativa correta. 
A) Na conclusão do inquérito, a autoridade policial fará pedido de condenação do indiciado. 
B) A vítima poderá requerer à autoridade policial a realização de perícia, não podendo a autoridade indeferir o pedido. 
C) O inquérito é um procedimento escrito, vigorando o princípio da ampla defesa. 
D) A lei prevê a possibilidade da autoridade policial assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato. 
E) Entendendo a autoridade policial que o fato não constitui crime, poderá determinar o arquivamento do inquérito 

policial. 
 
 

Questão 49 
 

A autoridade policial poderá 
A) relaxar a prisão em flagrante quando entender ilegal.   
B) representar acerca da prisão preventiva. 
C) recusar-se a realizar diligências requisitadas por Juiz ou Ministério Público, que entenda desnecessárias à elucidação 

do crime. 
D) deixar de cumprir ordem de mandado de prisão decretada no juízo cível. 
E) recusar-se a prestar testemunho em processo crime, quando presidiu o inquérito policial sobre o fato. 
 
 

Questão 50 
 

Sobre flagrante delito, assinale a afirmativa correta. 
A) Ocorre flagrante quando o policial, disfarçado, oferece substância entorpecente à pessoa, para a venda, e a prende no 

momento em que esta aceita a compra. 
B) Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais e seus agentes poderão prender quem quer que seja encontrado 

em flagrante delito. 
C) Considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois do homicídio, com a arma usada na prática do 

crime. 
D) No crime de furto noturno em estabelecimento comercial, somente haverá flagrante quando o agente é preso ainda no 

interior do estabelecimento. 
E) O armazenamento de substância considerada entorpecente, na residência, não configura flagrante delito. 
 
 

Questão 51 
 

No tocante à prisão em flagrante delito, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal estabelecem regras para 
lavratura do auto de prisão. Sobre essas regras, assinale a afirmativa correta. 
A) Primeiramente será ouvido o condutor; na seqüência, as testemunhas e por fim o conduzido. 
B) A falta de testemunhas presenciais da infração impedirá a prisão em flagrante delito. 
C) O direito constitucional, de quem está sendo acusado, em permanecer calado, somente vigora no curso do processo, 

sendo inaplicável na lavratura do flagrante. 
D) A nota de culpa deverá ser remetida ao juízo em 24 horas depois da prisão. 
E) Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso deverá ser conduzido à autoridade do 

local onde foi praticado o delito para a lavratura do auto de prisão. 
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Questão 52 
 

Poderá ser concedida fiança pela autoridade policial 
A) nos crimes punidos com reclusão em que a pena mínima prevista seja igual ou inferior a um ano. 
B) nos casos de infração punida com detenção ou prisão simples. 
C) somente nas contravenções penais. 
D) quando estiver demonstrado que o indiciado praticou crime em legítima defesa. 
E) nos crimes punidos com reclusão, em se tratando de indiciado pobre, sem recursos para contratar advogado para 

postular fiança perante o Juiz.   
 
 
Questão 53 
 

Em matéria de restituição de coisas apreendidas pela autoridade policial, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial, inexistindo dúvida quanto ao direito do 

reclamante. 
B) Poderá a autoridade policial proceder à retenção da Carteira Nacional de Habilitação, quando constatada aparente 

falsidade. 
C) Sendo duvidoso o direito do reclamante, somente o Juiz poderá decidir sobre o pedido de restituição. 
D) No crime de furto, o objeto furtado e posteriormente apreendido poderá ser restituído pela autoridade policial à 

vítima, provada a titularidade, antes da conclusão do inquérito. 
E) No caso de absolvição, a arma de fogo empregada para a prática do alegado crime será necessariamente restituída ao 

acusado. 
 
 
Questão 54 
 

A Portaria, documento hábil a instaurar inquérito policial, será editada pelo 
A) Promotor de Justiça e Delegado de Polícia. 
B) Escrivão de Polícia, apenas. 
C) Promotor de Justiça ou Juiz de Direito. 
D) Delegado de Polícia, apenas. 
E) Juiz de Direito, Promotor de Justiça e autoridade policial. 
 
 
Questão 55 
 

Inadmite-se no inquérito policial  
A) a acareação. 
B) a exumação de cadáver. 
C) o contraditório. 
D) a oitiva de criança com até dez anos. 
E) o procedimento de identificação datiloscópica. 
 
 
Questão 56 
 

Qual(ais) autoridade(s) pode(m) determinar o arquivamento do inquérito policial? 
A) Juiz de Direito 
B) Promotor de Justiça 
C) Promotor de Justiça e Juiz de Direito 
D) Promotor de Justiça, Juiz de Direito e Delegado de Polícia 
E) Delegado de Polícia e Juiz de Direito 
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ORGANIZAÇÃO E ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL / MT 
 
 
Questão 57 
 

O Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil será presidido pelo 
A) Corregedor-Geral de Polícia Judiciária Civil. 
B) Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil. 
C) Subdiretor-Geral de Polícia Judiciária Civil. 
D) Membro nato do Conselho Superior, mais antigo. 
E) Delegado de Polícia, Classe Especial, eleito pelos membros do Conselho. 
 
 
Questão 58 
 

NÃO constitui dever do policial civil: 
A) Receber tratamento compatível com o nível do cargo desempenhado. 
B) Ser assíduo, pontual, discreto e urbano. 
C) Prestar informação correta e de modo cortês. 
D) Portar cédula de identidade funcional e distintivo policial. 
E) Ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho. 
 
 
Questão 59 
 

Nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 155/2004, constitui modalidade de pena disciplinar a 
A) exoneração. 
B) suspensão da aposentadoria. 
C) repreensão. 
D) multa confiscatória. 
E) suspensão até cento e vinte dias. 
 
 
Questão 60 
 

A remoção de policial civil, de uma para outra unidade policial, poderá ocorrer 
A) após dois anos de efetiva lotação, mediante permuta. 
B) a qualquer tempo, com o seu consentimento, por escrito, após prévia consulta. 
C) somente após três anos de efetiva lotação, por necessidade do serviço. 
D) após três anos de efetiva lotação, a pedido. 
E) a qualquer tempo, a critério do Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil. 
 


