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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede.
De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na  Folha de Respostas,
para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado
com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os
campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ...
seguida de  Assertiva:  ...,  os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados
premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Nos  itens  que  avaliarem  conhecimentos  de  informática,  a  menos  que  seja  explicitamente
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos,
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem
deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

PROVAS OBJETIVAS
– CONHECIMENTOS GERAIS –

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Violência doméstica contra mulheres: a
outra pandemia

Desde  o  início  da  pandemia  de
Covid-19,  a  violência  doméstica  contra
mulheres  e  meninas  cresceu  no  mundo
todo,  revelando  a  amplitude  deste
fenômeno.  Segundo a ONU Mulheres,  os
casos  aumentaram  30%  em  diferentes
países do mundo, da França ao Chipre, de
Singapura  à  Argentina.  No  Brasil,  as
chamadas  para  o  190  aumentaram 3,8%
em 2020,  segundo o Fórum Brasileiro  de
Segurança Pública.  O disque-denúncia de
violência  doméstica  disponibilizado  pelo
Ministério  dos  Direitos  Humanos  recebeu
105  mil  chamadas  de  mulheres  neste
mesmo período.

O  aumento  de  1,9%  dos
feminicídios  e  de  medidas  protetivas  em
muitas delegacias e a diminuição de 9,9%
de registros policiais de casos de violência
contra  a  mulher,  em  relação  a  2019,
sugerem  que  a  pandemia  impactou  o
atendimento  a  essas  mulheres  de  forma
significativa.  Esse  cenário  faz  com  que
cresça  a  subnotificação  desse  tipo  de
violência.

Além  da  recomendação  de
isolamento social imposta pela doença, as
causas do aumento da violência de gênero
são  várias  e  demandam  estudos  mais
aprofundados.  Entretanto,  já  se  sabe que
contextos de  crise  sanitária,  econômica e
social  exacerbam  a  divisão  sexual  do
trabalho,  reforçando  o  papel  de  cuidado
não  remunerado  que  as  mulheres
historicamente  exercem.  O  desemprego
das mulheres e de seus familiares, somado
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à queda da renda,  à  volta  da fome e ao
fechamento  das  escolas  são  fatores  que
agravam a situação.

A  violência  de  gênero  possui
múltiplas  dimensões  e  geralmente  se
apresenta  sob  mais  de  uma  forma.  Sua
expressão  no  ambiente  doméstico  e
familiar  é  uma  das  mais  difíceis  de
enfrentar, por ser de autoria de familiar ou
de  pessoa  com  quem  a  mulher  mantém
relação  afetiva.  Violências  física,
psicológica,  patrimonial,  moral,  sexual  se
misturam  e,  infelizmente,  podem  ser  o
prenúncio de feminicídio.

Com  a  igualdade  de  direitos
conquistada na Constituição Federal  e as
medidas previstas na Lei Maria da Penha,
houve muitos avanços na configuração do
problema e na formação de uma rede de
proteção  social  às  mulheres  que  sofrem
violência.  No  entanto,  vale  lembrar  que
apenas em 2021, na decisão da ADPF 779,
o STF consolidou o entendimento de que a
legítima defesa da honra não pode mais ser
alegada em defesa do agressor.

Desde  2003,  com  a  criação  da
Secretaria de Política para as Mulheres, as
políticas  públicas  de  enfrentamento  à
violência contra as mulheres são ampliadas
e  passam  a  incluir  ações  integradas  de
assistência  social,  saúde,  segurança
pública  e  acesso  à  justiça  que
proporcionam  acolhimento,  cuidados  e
defesa  dos  direitos.  Para  avançar,  no
sentido  de  garantir  esse  direito  a  todas,
essas políticas precisam ter financiamento

e apoio de todas as esferas de governo e
da justiça.

É  importante,  por  exemplo,  que
haja  um olhar  específico para a  violência
contra mulheres mesmo em municípios de
pequeno  e  médio  porte,  onde  não  há
demanda ou equipamentos especializados
no atendimento a mulheres. A partir desse
olhar, se poderá diagnosticar o problema e
construir  estratégias  de  atendimento  às
mulheres e aos agressores

Deve-se  cuidar  para  que  o
atendimento  à  mulher,  especialmente  nas
delegacias de polícia, não seja tão ou mais
violento do que o ato de violência sofrido,
reforçando  a  vitimização  ao  invés  de
garantir  direitos. Outro ponto importante a
ser observado é a articulação em rede dos
serviços governamentais e da Justiça e o
diálogo permanente com os movimentos de
mulheres do território.  É  essencial,  ainda,
que  a  Justiça  avance  na  concessão  de
medidas  protetivas  atreladas  à  resolução
de conflitos  em processos  de  divórcios  e
guarda de filhos.

No  atual  contexto,  faz-se  ainda
mais urgente a caracterização da violência
contra  a  mulher  como  grave  violação  de
direitos  humanos  e  a  implementação  de
políticas  públicas  especializadas  e
articuladas. Se não fizermos isso, enquanto
sociedade, estaremos permitindo o avanço
de  grandes  retrocessos  na  agenda  de
direitos  das  mulheres,  duramente
conquistados nas últimas décadas.

(fonte:  https://abori.com.br/artigos/violencia-domestica-
contra-a-mulher-a-outra-pandemia/)
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Com base no texto apresentado, julgue
os itens a seguir:

01. Na primeira linha do primeiro parágrafo,
é correto afirmar que a locução “Desde o
início  da  pandemia  de  Covid-19”  poderia
ser  assim  reescrita  “Quando  iniciou  a
pandemia da Covid-19” mantendo o sentido
original e correção gramatical do texto.

02. Na  segunda  linha  do  segundo
parágrafo, a expressão “violência contra a
mulher”,  a  poderia  ser  corretamente  ser
substituída  por  “violência  à  mulher”
mantendo a correção gramatical e o sentido
original do texto.

03. No período “Entretanto, já se sabe que
contextos de  crise  sanitária,  econômica e
social  exacerbam  a  divisão  sexual  do
trabalho,  reforçando  o  papel  de  cuidado
não  remunerado  que  as  mulheres
historicamente exercem.” é correto afirmar
que  o  termo  que  inicia  o  período  é  uma
conjunção concessiva e seria corretamente
substituída  por  quaisquer  dos  seguintes
elementos: mas, contudo e todavia.

04. No  segundo  parágrafo  do  texto,  a
expressão  “a  essas  mulheres”  possui  a
função  de  adjunto  adnominal  do  termo
“atendimento”.

05. Na última oração do terceiro parágrafo
do  texto,  é  correto  afirmar  que  a  flexão
verbal  “agravam”  está  no  plural,  pois
concorda  com  “O  desemprego  das
mulheres e de seus familiares”.

06.  No sétimo parágrafo do texto, é correto
afirmar  que a  oração “que haja  um olhar
específico  para  a  violência  contra

mulheres”  possui  no período a função de
sujeito.

07. No Início do segundo período do quinto
parágrafo, é correto afirmar que a locução
conjuntiva  “No  entanto”  estabelece  no
parágrafo  uma  oposição
argumentativamente mais forte que a ideia
do período anterior.

08. No sétimo parágrafo do texto, o termo
“onde”  que  inicia  a  oração  “onde  não  há
demanda ou equipamentos especializados
no  atendimento  a  mulheres”  poderia  ser
corretamente  ser  substituído  por  “nos
quais” mantendo a correção gramatical do
parágrafo.

09. No  período  “A  violência  de  gênero
possui  múltiplas  dimensões  e  geralmente
se apresenta sob mais  de uma forma.”  o
termo  SE  não  possui  a  mesma
classificação  que  no  período  “Violências
física,  psicológica,  patrimonial,  moral,
sexual se misturam e, infelizmente, podem
ser o prenúncio de feminicídio.”.

10.  Na  oração  “Se  não  fizermos  isso,
enquanto sociedade,” é correto afirmar que
ela exprime no texto a ideia de condição.

INFORMÁTICA

Com  referência  à  informática,  jugue  os
itens:

11.  Sniffing  é  uma  técnica,  normalmente
maliciosa, que consiste em inspecionar os
dados  trafegados  em  redes  de
computadores.

12. A  comunicação  entre  o  invasor  e  o
computador infectado pelo bot pode ocorrer
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via canais de IRC, servidores Web e redes
do tipo P2P, entre outros meios.

13.  Com  relação  a  cloud  computing,  na
nuvem  privada,  os  recursos
computacionais,  como  servidores  e
capacidade  de  armazenamento,  são
fornecidos por  terceiros  e  disponibilizados
para usuários individuais ou empresas que
desejem contratá-los.

14. A intranet utiliza os mesmos padrões e
protocolos da internet.

15. A  criptografia  é  um  dos  principais
mecanismos  de  segurança  utilizado  para
proteger a transmissão de informações na
Internet  por  meio  de  codificação  que
transforma  um  texto  claro  em  um  texto
cifrado.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Acerca de lógica matemática, julgue:

16. “Alagoas  é  a  capital  de  Maceió”
representa uma proposição lógica.

17. A negação de “Fui ao local do crime e
não estava preservado” correponde a “Não
fui ao local do crime ou estava preservado”.

18. Suponha que a afirmação “Carlos gosta
de  cachorro  ou  Ana  não  gosta  de  gato.”
seja  verdadeira.  Nesse  caso,  é  correto
concluir que Ana gosta de gato.

Sejam os conjuntos A = {1, 2, 3,7} e B = {2,
3, 5, 8,9}

Com base nisso julgue:

19. O conjunto A\B é {1, 5, 7, 8, 9}

20. O conjunto A∩B é {2, 3}

ATUALIDADES

Com relação a tópicos relevantes e atuais,
julgue os próximos itens.

21. A recuperação do nível de atividade no
mundo depois da forte queda no início da
pandemia  foi  marcada  por  rupturas  nas
cadeias  produtivas,  deslocamento  da
demanda  de  serviços  para  bens  e  por
desequilíbrios no mercado de trabalho.

22. No  Brasil,  segundo  o  IBGE,  nascem
mais homens do que mulheres, mas essa
diferença  vai  diminuindo  à  medida  que  a
idade avança, já que a mortalidade tende a
ser maior entre eles.

23. Após  a  COP26,  foi  instituída
legalmente,  no  Brasil,  a  obrigação  de
fabricantes  de  motores,  de  veículos
automotores  e  de  combustíveis  de
reduzirem  os  níveis  de  emissão  de
monóxido de carbono.

24.  O avanço da  ciência  e  da  tecnologia
praticamente  eliminou  a  desigualdade  no
mundo.

25. Embora,  ao  longo  da  História,  tenha
havido vários surtos epidêmicos, como o da
peste negra e da gripe espanhola, a covid-
19 é considerada a primeira pandemia por
que passou a humanidade.

CRIMINALÍSTICA

Em  relação  a  cadeia  de  custódia  de
vestígios, julgue os itens.

26.  O início  da  cadeia  de  custódia  dá-se
com  a  chegada  da  perícia  ao  local  de
crime.
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27. É proibida a entrada em locais isolados
bem  como  a  remoção  de  quaisquer
vestígios  de  locais  de  crime  antes  da
liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a
sua realização.

28. A recepção e conferência,  pelo  órgão
pericial, de arma de fogo apresentada por
autoridade policial  para perícia caracteriza
etapa final  da  fase  externa  da  cadeia  de
custódia de vestígios.

Com base na figura, nas classificações do
local de crime e na perícia, julgue os itens:

29. Em  relação  à  natureza  do  fato
criminoso,  pode-se  classificar  o  local  do
crime como imediato.

30. O  corpo  deverá  ser  fotografado  na
posição em que for encontrado, bem como,
na  medida  do  possível,  todas  as  lesões
externas e vestígios deixados no local  do
crime.

31. A autópsia será feita pelo menos seis
horas depois do óbito, salvo se os peritos,
pela  evidência  dos  sinais  de  morte,

julgarem que possa ser feita antes daquele
prazo.

Acerca dos vestígios, indícios e de outros
elementos encontrados nos locais de crime,
julgue os itens seguintes.
32. Uma  impressão  datiloscópica  é  um
indício e o trabalho pericial a transforma em
vestígio.

33. A  ausência  do  exame  pericial  nas
infrações penais  que deixam vestígio  não
leva à nulidade da ação penal, pois a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

34. O exame de corpo de delito poderá ser
feito em qualquer dia e a qualquer hora.

35. O  exame  de  marcas  de  digitais
deixadas no local  do crime é considerado
exame de corpo de delito por via indireta.

Com relação a perícias criminais, julgue:
36. Os  peritos  ad  hoc  são  peritos
concursados  que  exercem  a  função  por
atribuição de cargo público.

37. Perícia Deducendi é análise técnica e
científica de um fato, através da avaliação
das  alterações  produzidas  pelas  energias
causadoras do dano.

38. É  atribuição  do  médico  legista  a
determinação da causa jurídica da morte.

39. As  perícias  documentoscópica  são
realizadas no combate a crimes de fraude
documental.

40. A análise pericial deve sempre seguir o
método científico.
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MEDICINA LEGAL

Julgue  os  itens  a  seguir,  acerca  de
documentos  médico-legais,  perícia  e
peritos,  e  da  interpretação  de  laudos
periciais médico-legais.

41.  O médico assistente está impedido de
firmar  a  declaração  de  óbito  quando  se
tratar de morte em que a causa tenha sido
claramente violenta.

42. Auto  e  laudo  são  relatórios  médico-
legais.
43. O  laudo  pericial  será  elaborado  no
prazo  máximo  de  10  dias,  podendo  este
prazo  ser  prorrogado,  em  casos
excepcionais, a requerimento da autoridade
policial.

Com  relação  às  perícias  médico-legais,
perícia e peritos, julgue o próximo item:
44. Em  caso  de  lesões  corporais,  se  o
primeiro  exame  pericial  tiver  sido
incompleto, não se poderá suprir o exame
complementar pela prova testemunhal.

Em uma obra de  engenharia,  situada em
zona  rural  de  Maceió/AL,  trabalhadores
encontraram uma ossada no terreno após o
início de uma escavação.
Embora  os  ossos  não  permitissem
identificar se eram de humano ou animal,
decidiram acionar a polícia.

Com  base  na  situação  hipotética  e  nos
conceitos de identidade, de identificação e
de  reconhecimento,  julgue  os  próximos
itens.

45. A distinção entre os ossos dos animais
e dos homens é feita através de substância

química aplicada nos chamados canais de
Havers.
46. Caso  sejam  ossos  humanos,  a
presença  do  osso  pélvico  teria  grande
importância na determinação do sexo.

Um cabo da fiação elétrica de alta tensão
se  rompeu  e  atingiu  um  carro  em  que
estavam  pai,  mãe  e  uma  criança.  No
desespero,  a  mãe  desceu  do  carro  na
tentativa de tirar a criança, que estava no
banco de trás.

Ao tocar o solo, quando saía do veículo, a
mãe sofreu uma descarga elétrica que lhe
resultou em morte.
Com base na situação hipotética, julgue os
itens.
47. Nesse caso, como atingiu-a letalmente,
ocorreu a fulminação.
48. Sinal  de  Lichtemberg  é  uma  lesão
característica deste evento físico.

Com relação a Tanatologia forense, julgue
os itens que se seguem.

49. A  retirada  post  mortem  de  tecidos,
órgãos  ou  partes  do  corpo  humano
destinados  a  transplante  ou  tratamento
deverá  ser  precedida  de  diagnóstico  de
morte encefálica.

50. A putrefação é considerada um marco,
momento no qual se inicia o desfazimento
da  rigidez  cadavérica,  e  obedece  a
sequência  de  fases:  cromática,  gasosa,
coliquativa, esqueletização.
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DIREITO PENAL

Um turista viajou a Maceió-AL juntamente
com sua família,  e,  na chegada ao hotel,
procurou a recepção para fazer seu check-
in.

Irritado por não poder acessar seu quarto,
já  que  havia  chegado  2  horas  antes  do
previsto,  começou a  desferir  xingamentos
contra o funcionário do hotel.

Em determinado momento, o turista usou o
termo “macaco” em referência à cor negra.
O  funcionário,  nesse  momento,  furioso,
retrucou  xingando-o  e  agredindo-o
fisicamente.

Com base na situação hipotética, no código
penal  brasileiro  e  nas  jurisprudências  do
STF, julgue os itens a seguir.

51. O crime de injúria racial, supostamente
cometido pelo turista, é espécie do gênero
racismo, sendo, por sua vez, imprescritível.

52. O  funcionário  não  cometeu  crime,
porque agiu em legítima defesa da honra.

Assis, suspeitando de ter contraído Doença
Sexualmente Trasmissível (DST), procurou
seu médico para fazer exames.

Os resultados identificaram a presença de
HIV/AIDS, que é uma doença presente na
lista  da  Portaria  GM/MS  4/2017  de
notificação compulsória.

Caso  o  médico  decida  não  notificar  a
autoridade  competente  sobre  a  doença,
poderá  cometer  o  crime  de  Omissão  de
notificação  de  doença,  que  é  descrito  a
seguir:

CP,  Art.  269  - Deixar  o  médico  de
denunciar à autoridade pública doença cuja
notificação é compulsória.

Com base nisso, julgue as duas próximas
questões:

53. Pode-se dizer que o crime de omissão
de notificação de doença constitui de crime
próprio e de norma penal em branco.

54. Para a aplicação do referido tipo penal,
faz-se  necessária  a  interpretação
analógica,  uma  vez  que  precisa  de
complementação de uma portaria.

Com relação a aspectos gerais  do direito
penal brasileiro, julgue o item a seguir.

55. Em  relação  ao  lugar  do  crime,  o
legislador adotou a teoria da atividade.

Com relação a aspectos do direito  penal,
julgue os itens a seguir.

56. O  princípio  da  insignificância  ou  da
bagatela exclui a culpabilidade.

57. Joaquim  utilizou  uma  nota  falsa  de
R$50  para  efetuar  uma  compra  em  uma
farmácia. Neste caso, praticou o crime de
moeda  falsa  e  não  cabe  a  aplicação  do
princípio  da  insignificância,  conforme
jurisprudência do STJ.

58. Não há que se falar em roubo impróprio
tentado,  pois,  se  o  agente,  depois  de
subtraída a coisa, não empregar violência
ou grave ameça, constituirá furto.

Com  relação  aos  crimes  contra  a
administração  pública,  julgue  os  itens
subsequentes.
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59. A pena de crime contra a Administração
Pública  será  aumentada  da  metade,
quando  os  autores  forem  ocupantes  de
função  de  direção  em  orgão  da
Administração Direta.

60. Em  caso  de  peculato  culposo,  a
reparação  do  dano,  quando  anteceder  a
denúncia,  extinguirá  a  punibilidade,  e,  se
lhe for posterior, reduzirá de metade a pena
imposta.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

No  que  diz  respeito  ao  processo  penal
brasileiro, julgue os itens a seguir.

61.  No sistema inquisitivo,  a confissão do
acusado não pode suprir o exame de corpo
de delito.

62. Logo que tiver conhecimento da prática
da  infração  penal,  a  autoridade  policial
deverá  dirigir-se  ao  local,  providenciando
para  que  não  se  alterem  o  estado  e
conservação das coisas, até a chegada dos
peritos criminais.

63. Depois de ordenado o arquivamento do
inquérito pela autoridade judiciária, por falta
de  base  para  a  denúncia,  a  autoridade
policial  poderá  proceder  a  novas
pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

64. O  Ministério  Público  não  poderá
requerer  a  devolução  do  inquérito  à
autoridade  policial,  senão  para  novas
diligências,  imprescindíveis  ao
oferecimento da denúncia.

65. O exame de corpo de delito  e outras
perícias serão realizados por perito oficial
e,  na  falta  deste,  o  exame  poderá  ser

realizado  por  duas  pessoas  idôneas,  na
forma da lei.

No  que  diz  respeito  a  prisão  e  liberdade
provisória, julgue os itens a seguir.

66. No  caso  de  descumprimento  de
qualquer das obrigações impostas por força
de  medidas  cautelares,  o  juiz,  de  ofício,
poderá decretar prisão preventiva.

67. É  regular  a  prisão  em  flagrante  de
agente, suspeito de crime de roubo, que foi
encontrado,  logo  depois  do  crime,  com a
arma e características que façam pressumir
que ele foi autor de delito.

Em relação  às  provas  em matéria  penal,
julgue o item.

68. As  provas  colhidas  na  fase  policial
possuem  o  mesmo  valor  probatório
daquelas  colhidas  na  fase  processual,
podendo  o  juiz  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação.

69.  Dar-se-á  prioridade  à  realização  do
exame de corpo de delito quando se tratar
de crime que envolva violência doméstica e
familiar contra mulher.

Em  relação  à  interceptação  telefônica,
regulada pela Lei 9.296, julgue o item.

70. A  interceptação  das  comunicações
telefônicas  não  poderá  ser  determinada
pelo juiz de ofício.
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DIREITO ADMINISTRATIVO

Acerca  dos  conceitos  de  atos  e  poderes
administrativos, julgue os itens a seguir.

71. Portarias  são  atos  ordinários  que
possibilitam a expedição de ordens gerais
ou específicas da autoridade administrativa
aos seus subordinados.

72. Em  razão  do  exercício  da  sua
prerrogativa  de  autotutela,  atos
administrativos  ilegais  devem  ser
revogados pela Administração Pública.

Acerca  de  sistemas  administrativos,  de
administração  pública  e  de  organização
administrativa  do  Estado,  julgue o  item a
seguir.

73. A Administração Direta é composta por
órgãos  públicos,  os  quais  possuem
personalidade jurídica própria.

74. São considerados putativos os agentes
públicos  que  desempenham  atividade
pública  na  presunção  de  que  possuem
legitimidade,  embora  sem  investidura
regular.

À luz da doutrina e da jurisprudência acerca
da responsabilidade civil do Estado, julgue:

75. Uma entidade da administração indireta
de  direito  privado  e  exploradora  de
atividade  econômica  sujeita-se  ao  regime
da  responsabilidade  civil  objetiva  do
Estado.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Acerca  dos  princípios  fundamentais,  nos
termos  da  Constituição  Federal  de  1988,
julgue o item a seguir.

76. A prevalência dos direitos humanos é
um  dos  fundamentos  da  República
Federativa do Brasil.

No  que  se  refere  à  aplicabilidade  das
normas  constitucionais  e  aos  direitos  e
garantias  fundamentais,  julgue  o  item  a
seguir.

77. As  associações  só  poderão  ser
compulsoriamente  dissolvidas  ou  ter  suas
atividades suspensas por  decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado.

78. O mandado de segurança coletivo pode
ser  impetrado  por  associação  legalmente
constituída  e  em  funcionamento  há  pelo
menos um ano, em defesa dos interesses
de seus membros ou associados.

79. A busca e a apreensão de documentos
realizada  mediante  violação  do  domicílio
caracteriza-se  como  prova  ilícita  por
derivação.

80. Conceder-se-á  habeas-corpus  sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de  sofrer  violência  ou  coação  em  sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
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– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –
Uma  obra  rodoviária  será  construída  em
região  de  floresta  equatorial,  sendo  tal
clima  caracterizado  por  altos  índices
pluviométricos, com chuvas distribuídas ao
longo  de  todos  os  meses  do  ano.  A
respectiva licitação encontra-se em fase de
julgamento  das  propostas  e  obedece
diretrizes da Lei 14.133/21.

O orçamento base, anexo ao edital, adotou
as  composições  do  SICRO  para  a
estimativa dos custos unitários.

Levando  em  consideração  a  situação
hipotética e conhecimentos do Sistema de
Custos  Referenciais  de  Obras  (SICRO),
mantido pelo DNIT, julgue:

81. O  fator  chuva  é  considerado  como
justificativa  para  pagamentos  acima  dos
valores de referência em obras rodoviárias,
pois  a  precipitação  de  chuvas  ordinárias
repercute  de  modo  significativo  sobre  os
custos dos empreendimento.

Com referência a contratos administrativos
regidos  pela  Lei  14.133/21,  que  dispõe
sobre  Licitações  e  Contratos
Administrativos, julgue:

82.  As  reduções  ou  supressões  de
quantitativos  decorrentes  de  alteração
contratual  devem  ser  consideradas  de
forma  isolada,  ou  seja,  o  conjunto  de
reduções  e  o  conjunto  de  acréscimos
devem ser sempre calculados sobre o valor
original  do  contrato,  aplicando-se  a  cada
um  desses  conjuntos,  individualmente  e
sem nenhum tipo  de  compensação  entre

eles, os limites de alteração estabelecidos
na lei.

Com  base  em   planialtimetria,   julgue  o
item.

83. Planta  topográfica  é  a  representação
gráfica de uma parte limitada da superfície
terrestre, sem se considerar a curvatura da
terra.

Para efeitos de terraplenagem de obras de
infraestrutura,  emprega-se  o  diagrama  de
Brückner  (ou  diagrama  de  massas)  para
calcular o volume de movimento de terra.

Com base no assunto, julgue os próximos
itens.

84. Na escavação de determinado material
de um solo,  verificou-se um empolamento
de 20%. Supondo que foram necessárias
20 viagens de caminhão com capacidade
de  12m³,  pode-se  dizer  que  foram
escavados menos de 200m³.

85. No  diagrama de  Brückner,  pontos  de
passagem  máximos  indicam  transição  de
aterro para corte.

86.  A  forma  do  diagrama  de  Brückner
possui  relação direta com a topografia do
terreno.

Com base em conhecimentos de tecnologia
dos materiais, julgue:

87. O uso de cimentos com elevado teor de
Aluminato  Tricálcico  (C3A)  tende  a  obter
misturas mais frágeis a ataques de sulfato.
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88. Na produção de concreto, quanto maior
o  Módulo  de  Finura  do  agregado,  menor
tenderá ser o consumo de água.

Com base em resistência dos materiais de
construção civil e estruturas, julgue:

89.  A viga Gerber consiste na  associação
de  vigas  com  estabilidade   própria  com
outras sem  estabilidade própria.

90. Em  estruturas  de  concreto  pré-
moldado, no processo chamado tilt-up, as
paredes  são  produzidas  em  instalações
permanentes  e  levadas  até  o  canteiro,
onde são montadas.

Considerando as recomendações técnicas
de instalações prediais, julgue os itens.

91. A equação universal da perda de carga
é a mais indicada para instalações de água
fria.

92. A fórmula  de  Flamant  não é indicada
para  a  análise  de  encanamentos  de
pequeno  diâmetro,  como  no  caso  de
instalações prediais de água fria.

93. Para  a  consideração  do  cálculo  de
vazão  máxima  provável  em
dimensionamento de instalação predial  de
água fria, pode-se adotar o método Hunter.

Com base nos estudos geotécnicos, julgue
o próximo item.

94. A  determinação  do  limite  de
plasticidade de um solo é obtida através do
aparelho de Casagrande.

Acerca da adoção de tratamento superficial
em  pavimentação  asfáltica  e  respeitada

conformidade  com  normas  técnicas  do
DNIT, julgue o item a seguir.

95. Revestimentos  em  tratamento
superficial  são executados por penetração
indireta.

96. Constitui  em  exemplo  de  mistura
betuminosa preparada em usina a quente.

Os  pavimentos  rodoviários  são
classificados  em  flexíveis,  semirrígidos  e
rígidos. 

Com base nisso, julgue o item.

97. Pavimento  rígido  é  aquele  em que  o
revestimento tem uma elevada rigidez em
relação às camadas inferiores e, portanto,
absorve  praticamente  todas  as  tensões
provenientes do carregamento aplicado.

Com base no Código de Trânsito Brasileiro,
julgue o item:

98. A  via  arterial  é  caracterizada  por
interseções  em  nível,  geralmente
controlada  por  semáforo,  com
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias
secundárias  e  locais,  possibilitando  o
trânsito entre as regiões da cidade.

A  linha  por  onde  o  trem  circula,
denominada  via  permanente,  é  composta
de  diversos  elementos,  entre  eles,  os
trilhos,  dormentes,  lastro,  sublastro  e
subleito.

Com base no assunto, julgue os itens.

99. Dentre  as  funções  dos  trilhos
ferroviários,  há  a  de  servir  de  condutor
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elétrico para o funcionamento do circuito de
via.

100. Denominam-se  fixações  rígidas
àquelas  que,  além de fixarem o  trilho  ao
dormente, absorvem choques e vibrações.

No que diz respeito à infraestrutura viária,
julgue os itens subsecutivos.

101.  Estações são pontos iniciais ou finais
de  vias  de  transporte  e  possuem
equipamentos  para  partida,  chegada,
embarque e desembarque.

102. Rodovias longitudinais cortam o país
na  direção  norte-sul  e,  na  sua
nomenclatura,  o  primeiro  algarismo  é  o
número 1, como, por exemplo, a BR-101.

Com  base  na  hidráulica  básica,  julgue  o
item:

103. O  escoamento  laminar  ocorre
geralmente  em  fluidos  com  baixa
viscosidade.

Com base na hidrologia aplicada, julgue:

104. No ciclo hidrológico, a parcela de água
que  fica  retida  nas  folhas  e  troncos  da
vegetação  é  conhecida  por  água
interceptada.

Considerando  sistemas,  métodos  e
processos de saneamento urbano e rural,
julgue os itens.

105.  No  sistema  de  abastecimento  de
água,  o  coeficiente  da  hora  de  maior
consumo (K2) é utilizado na determinação
das  vazões  de  projeto  para  captação,

adução, estações de tratamento de água e
elevatórias.
106. Com  relação  ao  sistema  de
esgotamento  sanitário,  no  Brasil,
basicamente, utiliza-se o sistema separador
absoluto.
107. O lodo removido dos reatores do tipo
UASB é  considerado  estabilizado  e  pode
ser  encaminhado  diretamente  para
desaguamento.

A respeito das características das turbinas
utilizadas em geração de energia elétrica,
julgue o item a seguir.

108. A turbina Pelton é de fácil fabricação e
indicada  para  aproveitamentos  de  baixa
queda d’água, a fio d’água e baixas vazões.

Com relação a perícias de engenharia na
construção civil, julgue os itens.

109. Vistoria é a constatação de um fato,
mediante  exame  circunstanciado  e
minucioso dos elementos que o constituem,
indagando as causas que o motivaram.

110. Ao perito é obrigatório a especificação,
em qualquer  parte  do  laudo  pericial,  dos
requisitos  obedecidos,  sejam  eles
essenciais ou complementares, salvo casos
especiais.

Com relação a Avaliação de imóveis, julgue
os itens.

111. O método involutivo identifica o custo
do bem,  alicerçado o seu aproveitamento
eficiente, baseado em modelo de estudo de
viabilidade  técnico-econômica,  mediante
hipotético empreendimento compatível com
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as  características  do  bem  e  com  as
condições  do  mercado  no  qual  está
inserido,  considerando-se cenários  viáveis
para  execução  e  comercialização  do
produto.
112. O reparo de telhado danificado de um
imóvel  residencial  é  considerado  como
benfeitoria voluptuária.

Com  base  na  composição  de  custos  do
SINAPI,  referente a alvenaria de vedação
de  blocos  vazados  de  concreto  de
9x19x39cm  (espessura  9cm)  de  paredes
com área líquida menor que 6m2 sem vãos
e argamassa de assentamento com reparo
em betoneira, julgue o item.

UN: m²

113. Pode-se  dizer  que  a  equipe  foi
planejada  para  uma  proporção  de  2
pedreiros e 1 servente.

No que se refere a orçamentos de obras,
julgue os itens.

114.  O IRPJ e CSLL são tributos que não
devem ser computados no BDI.

115. Com  base  na  estrutura  de  custos
proposta  pelo  Sistema  Nacional  de
Pesquisa  de  Custos  e  Índices  da
Construção Civil (SINAPI), a administração
local é classificada como custo indireto.

Com  relação  à  segurança  do  trabalho,
julgue os itens.

116. Em canteiros de obras, o uso do EPI é
obrigatório,  independente das medidas de
ordem coletivas adotadas.

117. A Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes  (CIPA)  é  composta  de
profissionais  que  possuam  formação  e
registro  profissional  nas  respectivas  área
de  atuação,  como  engenheiro  de
segurança do trabalho.

118.  A  eliminação  ou  neutralização  da
insalubridade  determinará  a  cessação  do
pagamento do adicional de insalubridade.

119. É  proibida  a  execução  de  fundação
por meio de tubulão a céu aberto escavado
manualmente.

Baseado  no  sistema  CREA/CONFEA,
julgue:

120. A ART de coautoria  indica  que uma
atividade  técnica  caracterizada  como
executiva,  objeto  de  contrato  único,  é
desenvolvida em conjunto por mais de um
profissional de mesma competência.
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– PROVA DISCURSIVA –
TEXTO 1 - No Brasil, maioria dos homicídios ainda fica sem solução

Mais  da  metade  dos  homicídios  no  Brasil  ficam  sem  resposta,  de  acordo  com
levantamento inédito realizado pelo Instituto Sou da Paz. O indicador de esclarecimento
até avançou nos últimos anos, chegando a 44% na pesquisa mais recente.

"A forma como cada Estado faz a gestão da segurança pública varia muito. Há aqueles
que realizam a gestão profissional das instituições, se baseiam em métricas e resultados e
alcançam bons resultados. O Mato Grosso do Sul tem um monitoramento permanente que
é muito bom. O Espírito Santo, que está num patamar intermediário mas vem subindo ano
a ano, tem seu governador na mesa acompanhando os indicadores de elucidação", explica
Carolina Ricardo, diretora executiva do Sou da Paz.

(fonte: gauchazh - julho/2022)

TEXTO 2 - A importância da cadeia de custódia na não contaminação de vestígios
encontrados em local de crime

No Brasil quando acontece algum crime, o local na maioria das vezes é desrespeitado
pelos populares, muitas das vezes até por falta de informação, alguns até contaminam o
local:  removendo  vestígios,  tirando  os  objetos  dos  lugares  originais  ou  até  mesmo
familiares  do  autor  dos  fatos,  acabam  retirando  a  originalidade  do  local,  para  tentar
confundir  a  autoridade  policial  na  busca  da  materialidade  e  da  autoria  das  infrações
penais.

(fonte: jus.com.br - julho/2022)

Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija
um  texto  dissertativo  de  até  30  linhas  acerca  do  seguinte  tema:  IMPORTÂNCIA DA
PERÍCIA NA ELUCIDAÇÃO DE CRIMES.

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

- A importância da preservação do local do crime pelos agentes de segurança pública

- Impactos da cadeia de custódia de vestígios na produção de laudos periciais

- Papel da perícia na fase processual penal
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