
 
 
 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 
 
Cargo: CADETE PM 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:X E 

O gabarito está correto, a resposta está na opção E. Ter passado por 
algumas experiências administrativas ou por experiência acumulada, 
no texto, não são exigências do conhecimento mínimo de 
administração, mas concessão a esse conhecimento. A opção B está 
de acordo com 6º parágrafo do texto. A opção D está de acordo com 
o 2º parágrafo. A opção A está de acordo com o 5º parágrafo. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:W A 

O gabarito está correto, a resposta está na opção A. Ter passado por 
algumas experiências administrativas ou por experiência acumulada, 
no texto, não são exigências do conhecimento mínimo de 
administração, mas concessão a esse conhecimento. A opção B está 
de acordo com 5º parágrafo do texto. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:Y D 

O gabarito está correto, a resposta está na opção D. Ter passado por 
algumas experiências administrativas ou por experiência acumulada, 
no texto, não são exigências do conhecimento mínimo de 
administração, mas concessão a esse conhecimento. A opção A está 
de acordo com 6º parágrafo do texto. A opção B está rigorosamente 
de acordo com o 8º parágrafo 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:Z C 

O gabarito está correto, a resposta está na opção C. Ter passado por 
algumas experiências administrativas ou por experiência acumulada, 
no texto, não são exigências do conhecimento mínimo de 
administração, mas concessão a esse conhecimento. A opção B está 
de acordo com 2º parágrafo do texto. A opção D está de acordo com 
o 5º parágrafo. A opção E está de acordo com o 6º parágrafo. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:V B 

O gabarito está correto, a resposta está na opção B. Ter passado por 
algumas experiências administrativas ou por experiência acumulada, 
no texto, não são exigências do conhecimento mínimo de 
administração, mas concessão a esse conhecimento. A opção A está 
de acordo com o 1º parágrafo do texto. A opção E está de acordo 
com o 8º parágrafo. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Y C 
O gabarito está correto, a resposta está na opção C. O texto é 
expositivo, predomina o elemento referente, ou contexto, sendo a 
linguagem essencialmente referencial. 

INDEFERIDO - 



3 - Gab.:V D 

O gabarito está correto, a resposta está na opção D. Não dá para 
inferir que lideranças políticas éticas estejam praticamente 
inexistentes: pelo texto elas estão desaparecendo cada vez mais. 
Tão pouco pode ser inferida a razão apresentada – as lideranças 
éticas não disporem de recursos financeiros para financiar 
campanhas. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:W C 

O gabarito está correto, a resposta está na opção C. Não dá para 
inferir que lideranças políticas éticas estejam praticamente 
inexistentes: pelo texto elas estão desaparecendo cada vez mais. 
Tão pouco pode ser inferida a razão apresentada – as lideranças 
éticas não disporem de recursos financeiros para financiar 
campanhas. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Z E 

O gabarito está correto, a resposta está na opção E. Não dá para 
inferir que lideranças políticas éticas estejam praticamente 
inexistentes: pelo texto elas estão desaparecendo cada vez mais. 
Tão pouco pode ser inferida a razão apresentada – as lideranças 
éticas não disporem de recursos financeiros para financiar 
campanhas. A opção D contém fato a toda hora anunciado pela 
mídia. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:X B 

O gabarito está correto, a resposta está na opção B. Não dá para 
inferir que lideranças políticas éticas estejam praticamente 
inexistentes: pelo texto elas estão desaparecendo cada vez mais. 
Tão pouco pode ser inferida a razão apresentada – as lideranças 
éticas não disporem de recursos financeiros para financiar 
campanhas. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:X C 

O gabarito está correto, a resposta está na opção C. O galo 
mostrava-se arrogante, por ter herdado a liderança relativa a fazer o 
sol nascer. Assim, não se preocupou em verificar a verdade que 
impunha a todos, caindo em erro quando cometeu a falha de acordar 
tarde. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:Y B 

O gabarito está correto, a resposta está na opção B. O galo 
mostrava-se arrogante, por ter herdado a liderança relativa a fazer o 
sol nascer. Assim, não se preocupou em verificar a verdade que 
impunha a todos, caindo em erro quando cometeu a falha de acordar 
tarde. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:W D 

O gabarito está correto, a resposta está na opção D. O galo 
mostrava-se arrogante, por ter herdado a liderança relativa a fazer o 
sol nascer. Assim, não se preocupou em verificar a verdade que 
impunha a todos, caindo em erro quando cometeu a falha de acordar 
tarde. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:Z A 

O gabarito está correto, a resposta está na opção A. O galo 
mostrava-se arrogante, por ter herdado a liderança relativa a fazer o 
sol nascer. Assim, não se preocupou em verificar a verdade que 
impunha a todos, caindo em erro quando cometeu a falha de acordar 
tarde. 

INDEFERIDO - 



4 - Gab.:V E 

O gabarito está correto, a resposta está na opção E. O galo 
mostrava-se arrogante, por ter herdado a liderança relativa a fazer o 
sol nascer. Assim, não se preocupou em verificar a verdade que 
impunha a todos, caindo em erro quando cometeu a falha de acordar 
tarde. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:X B 

O gabarito está correto, a resposta está na opção B. O fato de todos 
os versos terem sentido negativo permite ao leitor entender que o 
utopista é aquele que tem as características contrárias às negativas 
dos versos. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:Z E 

O gabarito está correto, a resposta está na opção E. O fato de todos 
os versos terem sentido negativo permite ao leitor entender que o 
utopista é aquele que tem as características contrárias às negativas 
dos versos. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:V D 

O gabarito está correto, a resposta está na opção D. O fato de todos 
os versos terem sentido negativo permite ao leitor entender que o 
utopista é aquele que tem as características contrárias às negativas 
dos versos. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:Z B 

O gabarito está correto, a resposta está na opção B. A “mosca azul” 
simboliza a ambição pela riqueza e pelo poder, obtidos a qualquer -
preço por aqueles que exercem algum tipo de liderança ou se deixam 
levar por esse contravalor. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V A 

O gabarito está correto, a resposta está na opção A. A “mosca azul” 
simboliza a ambição pela riqueza e pelo poder, obtidos a qualquer 
preço por aqueles que exercem algum tipo de liderança ou se deixam 
levar por esse contravalor. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:Y C 

O gabarito está correto, a resposta está na opção C. A “mosca azul” 
simboliza a ambição pela riqueza e pelo poder, obtidos a qualquer 
preço por aqueles que exercem algum tipo de liderança ou se deixam 
levar por esse contravalor. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:X D 

O gabarito está correto, a resposta está na opção D. A “mosca azul” 
simboliza a ambição pela riqueza e pelo poder, obtidos a qualquer 
preço por aqueles que exercem algum tipo de liderança ou se deixam 
levar por esse contravalor. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Z E 
O gabarito está correto, a resposta está na opção E. A negativa “não” 
em contração fonética com verbo “é” foi usada para conotar 
estranheza, admiração. 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Y D 

O gabarito está correto, a resposta está na opção D. O certo seria: 
“Perguntando a filha se estava linda, o pai respondeu-lhe que sim e 
que quando estivesse pronta ficaria ainda mais linda. A filha, segura 
do que estava fazendo, respondeu ao pai que já estava pronta.” 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Z C 

O gabarito está correto, a resposta está na opção C. O certo seria: 
“Perguntando a filha se estava linda, o pai respondeu-lhe que sim e 
que quando estivesse pronta ficaria ainda mais linda. A filha, segura 
do que estava fazendo, respondeu ao pai que já estava pronta.” 

INDEFERIDO - 

 



 
Cargo: CADETE PM 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 
Questão   Resposta  

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

11 - Gab.:W               D 

A economia goiana foi modificada com a chegada da montadora japonesa ao 
estado pois a atividade desenvolvida por esta empresa agrega atividades 
paralelas que contribuem para o desenvolvimento da área escolhida para o 
empreendimento como também toda a região ao redor, seja com obras de 
infraestrutura como também da implantação de atividades ligadas a outros 
setores da economia. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:Z A 

A economia goiana foi modificada com a chegada da montadora japonesa ao 
estado pois a atividade desenvolvida por esta empresa agrega atividades 
paralelas que contribuem para o desenvolvimento da área escolhida para o 
empreendimento como também toda a região ao redor, seja com obras de 
infraestrutura como também da implantação de atividades ligadas a outros 
setores da economia. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:Y B 

A economia goiana foi modificada com a chegada da montadora japonesa ao 
estado pois a atividade desenvolvida por esta empresa agrega atividades 
paralelas que contribuem para o desenvolvimento da área escolhida para o 
empreendimento como também toda a região ao redor, seja com obras de 
infraestrutura como também da implantação de atividades ligadas a outros 
setores da economia. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:V E 

A economia goiana foi modificada com a chegada da montadora japonesa ao 
estado pois a atividade desenvolvida por esta empresa agrega atividades 
paralelas que contribuem para o desenvolvimento da área escolhida para o 
empreendimento como também toda a região ao redor, seja com obras de 
infraestrutura como também da implantação de atividades ligadas a outros 
setores da economia. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:X C 

A economia goiana foi modificada com a chegada da montadora japonesa ao 
estado pois a atividade desenvolvida por esta empresa agrega atividades 
paralelas que contribuem para o desenvolvimento da área escolhida para o 
empreendimento como também toda a região ao redor, seja com obras de 
infraestrutura como também da implantação de atividades ligadas a outros 
setores da economia. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:Y E 

A capital de Goiás padece do mesmo problema de outras cidades do país que 
cresceram de forma desordenada: trânsito desprovido de planejamento e 
prioridade dada ao transporte individual. Desta forma, o Poder Público criou 
alternativas que em pouco tempo de utilização dão mostras de esgotadas as 
possibilidades. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:Z D 

A capital de Goiás padece do mesmo problema de outras cidades do país que 
cresceram de forma desordenada: trânsito desprovido de planejamento e 
prioridade dada ao transporte individual. Desta forma, o Poder Público criou 
alternativas que em pouco tempo de utilização dão mostras de esgotadas as 
possibilidades. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:V C 

A capital de Goiás padece do mesmo problema de outras cidades do país que 
cresceram de forma desordenada: trânsito desprovido de planejamento e 
prioridade dada ao transporte individual. Desta forma, o Poder Público criou 
alternativas que em pouco tempo de utilização dão mostras de esgotadas as 

INDEFERIDO - 



possibilidades. 

12 - Gab.:X A 

A capital de Goiás padece do mesmo problema de outras cidades do país que 
cresceram de forma desordenada: trânsito desprovido de planejamento e 
prioridade dada ao transporte individual. Desta forma, o Poder Público criou 
alternativas que em pouco tempo de utilização dão mostras de esgotadas as 
possibilidades. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:V B 
Desde que foi colocado na condição de Parque Nacional boa parte das 
espécies existentes no Parque dos Veadeiros foi preservada e esse tem sido o 
objetivo do governo ao longo de todo esse período. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Z C 
Desde que foi colocado na condição de Parque Nacional boa parte das 
espécies existentes no Parque dos Veadeiros foi preservada e esse tem sido o 
objetivo do governo ao longo de todo esse período. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Y D 
Desde que foi colocado na condição de Parque Nacional boa parte das 
espécies existentes no Parque dos Veadeiros foi preservada e esse tem sido o 
objetivo do governo ao longo de todo esse período. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:X E 
Desde que foi colocado na condição de Parque Nacional boa parte das 
espécies existentes no Parque dos Veadeiros foi preservada e esse tem sido o 
objetivo do governo ao longo de todo esse período. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:Z E 
Infelizmente, o estado de Goiás apresenta deficiências em determinados 
setores de transportes que comprometem o bom desempenho de setores da 
economia, principalmente a agricultura.  

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:W D 
Goiás teve uma forte influência da economia mineradora que refletiu-se 
também na arquitetura de suas primeiras vilas. Aqueles que estiveram ligados 
aquela atividade foram determinantes na formação arquitetônica do Estado.  

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X C 
Goiás teve uma forte influência da economia mineradora que refletiu-se 
também na arquitetura de suas primeiras vilas. Aqueles que estiveram ligados 
aquela atividade foram determinantes na formação arquitetônica do Estado 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:V E 
Goiás teve uma forte influência da economia mineradora que refletiu-se 
também na arquitetura de suas primeiras vilas. Aqueles que estiveram ligados 
aquela atividade foram determinantes na formação arquitetônica do Estado 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:Z A 
Goiás teve uma forte influência da economia mineradora que refletiu-se 
também na arquitetura de suas primeiras vilas. Aqueles que estiveram ligados 
aquela atividade foram determinantes na formação arquitetônica do Estado 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:X D 
O processo de ocupação da terra em Goiás, nos anos 1970 foi marcado por 
uma grande concentração fundiária e a falta de acesso à terra estimulava as 
pessoas que chegavam  a procurar os centros urbanos. 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:Y C 
O processo de ocupação da terra em Goiás, nos anos 1970 foi marcado por 
uma grande concentração fundiária e a falta de acesso à terra estimulava as 
pessoas que chegavam  a procurar os centros urbanos. 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:Z B 
O processo de ocupação da terra em Goiás, nos anos 1970 foi marcado por 
uma grande concentração fundiária e a falta de acesso à terra estimulava as 
pessoas que chegavam  a procurar os centros urbanos. 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:Y D 
O crescimento do setor de serviços reflete a urbanização descontrolada que o 
Estado passou, muito embora nem todos os que chegaram ao setor de 
serviços estejam vinculados ao mercado formal. 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:V B 
O crescimento do setor de serviços reflete a urbanização descontrolada que o 
Estado passou, muito embora nem todos os que chegaram ao setor de 
serviços estejam vinculados ao mercado formal. 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:X E O crescimento do setor de serviços reflete a urbanização descontrolada que o INDEFERIDO - 



Estado passou, muito embora nem todos os que chegaram ao setor de 
serviços estejam vinculados ao mercado formal. 

20 - Gab.:Z C 
O crescimento do setor de serviços reflete a urbanização descontrolada que o 
Estado passou, muito embora nem todos os que chegaram ao setor de 
serviços estejam vinculados ao mercado formal. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V D A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do 
art.. 119 do CP.  INDEFERIDO - 

23 - Gab.:W C 

A alternativa aponta pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do art.. 
119 do CP. Com relação à alternativa indicada no recurso, vale apontar sua 
incorreção: o recebimento da denúncia INTERROMPE o curso da prescrição, 
de acordo com art. 117, I do CP. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:X B 

A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do 
art.. 119 do CP. Com relação à alternativa indicada no recurso, vale apontar 
sua incorreção, a saber: a prescrição antes de transitar em julgado a decisão 
condenatória, rege-se pelo máximo da pena privativa COMINADA ao crime, 
segundo art. 109 do CP. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:V E A questão deve ser anulada por não apresentar alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
24 - Gab.:W D A questão deve ser anulada por não apresentar alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
24 - Gab.:X C A questão deve ser anulada por não apresentar alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
24 - Gab.:Y B A questão deve ser anulada por não apresentar alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
24 - Gab.:Z A A questão deve ser anulada por não apresentar alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

25 - Gab.:Y C 

A alternativa apontada como correta no gabarito encontra-se de acordo com o 
texto expresso do art. 11, §2° da Lei n°9.868/99. Em relação às demais 
assertivas propostas na questão, vale apontar suas incorreções, a saber: i) a 
parte final do texto do art. 26 da Lei n°9.868/99 veda expressamente a 
interposição de ação rescisória; ii) a declaração de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade, segundo texto do art. 28, parágrafo único somente 
vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública; iii) a intervenção de 
terceiros é vedada segundo o art. 18 da Lei em comento; iiii) é possível o 
indeferimento liminar da petição inicial em ação direta de 
inconstitucionalidade, conforme art. 15 da Lei 9868/99. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:W E 

A alternativa apontada como correta no gabarito encontra-se de acordo com o 
texto expresso do art. 11, §2° da Lei n°9.868/99. Em relação às demais 
assertivas propostas na questão, vale apontar suas incorreções, a saber: i) a 
parte final do texto do art. 26 da Lei n°9.868/99 veda expressamente a 
interposição de ação rescisória; ii) a declaração de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade, segundo texto do art. 28, parágrafo único somente 
vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública; iii) a intervenção de 
terceiros é vedada segundo o art. 18 da Lei em comento; iiii) é possível o 
indeferimento liminar da petição inicial em ação direta de 
inconstitucionalidade, conforme art. 15 da Lei 9868/99. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:Z B 

A alternativa apontada como correta no gabarito encontra-se de acordo com o 
texto expresso do art. 11, §2° da Lei n°9.868/99. Em relação às demais 
assertivas propostas na questão, vale apontar suas incorreções, a saber: i) a 
parte final do texto do art. 26 da Lei n°9.868/99 veda expressamente a 
interposição de ação rescisória; ii) a declaração de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade, segundo texto do art. 28, parágrafo único somente 
vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública; iii) a intervenção de 
terceiros é vedada segundo o art. 18 da Lei em comento; iiii) é possível o 

INDEFERIDO - 



indeferimento liminar da petição inicial em ação direta de 
inconstitucionalidade, conforme art. 15 da Lei 9868/99. 

25 - Gab.:V A 

A alternativa apontada como correta no gabarito encontra-se de acordo com o 
texto expresso do art. 11, §2° da Lei n°9.868/99. Em relação às demais 
assertivas propostas na questão, vale apontar suas incorreções, a saber: i) a 
parte final do texto do art. 26 da Lei n°9.868/99 veda expressamente a 
interposição de ação rescisória; ii) a declaração de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade, segundo texto do art. 28, parágrafo único somente 
vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública; iii) a intervenção de 
terceiros é vedada segundo o art. 18 da Lei em comento; iiii) é possível o 
indeferimento liminar da petição inicial em ação direta de 
inconstitucionalidade, conforme art. 15 da Lei 9868/99. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:X D 

A alternativa apontada como correta no gabarito encontra-se de acordo com o 
texto expresso do art. 11, §2° da Lei n°9.868/99. Em relação às demais 
assertivas propostas na questão, vale apontar suas incorreções, a saber: i) a 
parte final do texto do art. 26 da Lei n°9.868/99 veda expressamente a 
interposição de ação rescisória; ii) a declaração de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade, segundo texto do art. 28, parágrafo único somente 
vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública; iii) a intervenção de 
terceiros é vedada segundo o art. 18 da Lei em comento; iiii) é possível o 
indeferimento liminar da petição inicial em ação direta de 
inconstitucionalidade, conforme art. 15 da Lei 9868/99. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:Z A 

A alternativa apontada pelo gabarito como correta encontra-se de acordo com 
o texto do art. 14, §6° da CF. Com relação à alternativa apontada como 
correta no recurso, vale apontar sua incorreção, qual seja: o texto do art. 15, 
caput  da CF veda expressamente a de cassação de direitos políticos, 
prevendo somente a possibilidade de perda ou suspensão dos referidos 
direitos. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:V E 

A alternativa apontada pelo gabarito como correta encontra-se de acordo com 
o texto do art. 14, §6° da CF. Com relação à alternativa apontada como 
correta no recurso, vale apontar sua incorreção, qual seja: o texto do art. 15, 
caput  da CF veda expressamente a de cassação de direitos políticos, 
prevendo somente a possibilidade de perda ou suspensão dos referidos 
direitos. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:W D 

A alternativa apontada pelo gabarito como correta encontra-se de acordo com 
o texto do art. 14, §6° da CF. Com relação à alternativa apontada como 
correta no recurso, vale apontar sua incorreção, qual seja: o texto do art. 15, 
caput  da CF veda expressamente a de cassação de direitos políticos, 
prevendo somente a possibilidade de perda ou suspensão dos referidos 
direitos. 

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:Y A 

A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
84, inciso V da CF.  Com relação à assertiva  “E”, vale apontar sua incorreção, 
qual seja:  o parágrafo 4º do art. 86 é claro ao vedar a responsabilização do 
Presidente da República por atos estranhos  ao exercício de suas funções. 

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:V D A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
84, inciso V da CF. 

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:Z E A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
84, inciso V da CF. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:V C Concessão e permissão, como cediço, são modalidades de delegação do 
serviço público pela Administração Pública ao particular, razão pela qual a 

INDEFERIDO - 



utilização do referido termo abrangente, em nada prejudica a resolução da 
questão. 

28 - Gab.:Z D 

Concessão e permissão, como cediço, são modalidades de delegação do 
serviço público pela Administração Pública ao particular, razão pela qual a 
utilização do referido termo abrangente, em nada prejudica a resolução da 
questão. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:W B 

Concessão e permissão, como cediço, são modalidades de delegação do 
serviço público pela Administração Pública ao particular, razão pela qual a 
utilização do referido termo abrangente, em nada prejudica a resolução da 
questão. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:Y E 

Concessão e permissão, como cediço, são modalidades de delegação do 
serviço público pela Administração Pública ao particular, razão pela qual a 
utilização do referido termo abrangente, em nada prejudica a resolução da 
questão. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:X A 

Concessão e permissão, como cediço, são modalidades de delegação do 
serviço público pela Administração Pública ao particular, razão pela qual a 
utilização do referido termo abrangente, em nada prejudica a resolução da 
questão. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:Y D 

A alternativa apontada no gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
5°, inciso XXXIV, b da CF. Com relação às demais assertivas impugnadas, 
vale apontar suas incorreções, a saber: i) conforme art. 5º, LXV, CF, a prisão 
ilegal será RELAXADA, e não REVOGADA; ii) as entidades associativas, 
conforme texto expresso do art. 5°, XXI da CF, quando EXPRESSAMENTE 
AUTORIZADAS, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:V B 

A alternativa apontada no gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
5°, inciso XXXIV, b da CF. Com relação às demais assertivas impugnadas, 
vale apontar suas incorreções, a saber: i) conforme art. 5º, LXV, CF, a prisão 
ilegal será RELAXADA, e não REVOGADA; ii) as entidades associativas, 
conforme texto expresso do art. 5°, XXI da CF, quando EXPRESSAMENTE 
AUTORIZADAS, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:X E 

A alternativa apontada no gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
5°, inciso XXXIV, b da CF. Com relação às demais assertivas impugnadas, 
vale apontar suas incorreções, a saber: i) conforme art. 5º, LXV, CF, a prisão 
ilegal será RELAXADA, e não REVOGADA; ii) as entidades associativas, 
conforme texto expresso do art. 5°, XXI da CF, quando EXPRESSAMENTE 
AUTORIZADAS, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W A 

A alternativa apontada no gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
5°, inciso XXXIV, b da CF. Com relação às demais assertivas impugnadas, 
vale apontar suas incorreções, a saber: i) conforme art. 5º, LXV, CF, a prisão 
ilegal será RELAXADA, e não REVOGADA; ii) as entidades associativas, 
conforme texto do art. 5°, XXI da CF, quando EXPRESSAMENTE 
AUTORIZADAS, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:Z C 

A alternativa apontada no gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
5°, inciso XXXIV, b da CF. Com relação às demais assertivas impugnadas, 
vale apontar suas incorreções, a saber: i) conforme art. 5º, LXV, CF, a prisão 
ilegal será RELAXADA, e não REVOGADA; ii) as entidades associativas, 

INDEFERIDO - 



conforme texto expresso do art. 5°, XXI da CF, quando EXPRESSAMENTE 
AUTORIZADAS, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente. 

30 - Gab.:Z E 
A alternativa apontada no gabarito se coaduna com o texto do art.. 324, II, in 
fine, CPP. Por sua vez, a assertiva indicada como correta no recurso vai de 
encontro com as hipóteses de flagrante, previstas no art. 302, CPP. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:V D A alternativa apontada no gabarito se coaduna com o texto do art. 324, II, in 
fine, CPP. INDEFERIDO - 

30 - Gab.:W C A alternativa apontada no gabarito se coaduna com o texto do art. 324, II, in 
fine, CPP. INDEFERIDO - 

32 - Gab.:X E O inciso VI foi revogado pela Lei n° 11689/08. INDEFERIDO - 

33 - Gab.:Z D Conforme art. 63, da Lei n9099/95, a competência dos Juizados Criminais 
será determinada pelo lugar onde foi praticada a infração penal.  INDEFERIDO - 

33 - Gab.:W B Conforme art. 63, da Lei n9099/95, a competência dos Juizados Criminais 
será determinada pelo lugar onde foi praticada a infração penal.  INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W C 

A alternativa apontada como correta é consectário lógico do  art. 5º, LV da CF, 
que prevê a observância do contraditório em situações em que sejam afetados 
interesses individuais. Em relação às demais assertivas, vale apontar suas 
incorreções, a saber: i)a revogação é forma de retirada de ato administrativo 
pela Administração Pública, por razões de conveniência e oportunidade; ii) 
ocorre caducidade do ato administrativo pelo advento de 

nova legislação que impede a permanência da situação anteriormente 
consentida; iii) o ato administrativo com vício de legalidade pode ser anulado 
pela Administração Pública me pelo Poder Judiciário; iiii)não existe a 
possibilidade de convalidação de atos administrativos com vício no motivo e 
na finalidade. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:Z E 

A alternativa apontada como correta é consectário lógico do  art. 5º, LV da CF, 
que prevê a observância do contraditório em situações em que sejam afetados 
interesses individuais. Em relação às demais assertivas, vale apontar suas 
incorreções, a saber: i)a revogação é forma de retirada de ato administrativo 
pela Administração Pública, por razões de conveniência e oportunidade; ii) 
ocorre caducidade do ato administrativo pelo advento de 

nova legislação que impede a permanência da situação anteriormente 
consentida; iii) o ato administrativo com vício de legalidade pode ser anulado 
pela Administração Pública me pelo Poder Judiciário; iiii)não existe a 
possibilidade de convalidação de atos administrativos com vício no motivo e 
na finalidade. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X B 

A alternativa apontada como correta é consectário lógico do  art. 5º, LV da CF, 
que prevê a observância do contraditório em situações em que sejam afetados 
interesses individuais. Em relação às demais assertivas, vale apontar suas 
incorreções, a saber: i)a revogação é forma de retirada de ato administrativo 
pela Administração Pública, por razões de conveniência e oportunidade; ii) 
ocorre caducidade do ato administrativo pelo advento de 

nova legislação que impede a permanência da situação anteriormente 
consentida; iii) o ato administrativo com vício de legalidade pode ser anulado 
pela Administração Pública me pelo Poder Judiciário; iiii)não existe a 
possibilidade de convalidação de atos administrativos com vício no motivo e 
na finalidade. 

INDEFERIDO - 



34 - Gab.:V D 

A alternativa apontada como correta é consectário lógico do  art. 5º, LV da CF, 
que prevê a observância do contraditório em situações em que sejam afetados 
interesses individuais. Em relação às demais assertivas, vale apontar suas 
incorreções, a saber: i)a revogação é forma de retirada de ato administrativo 
pela Administração Pública, por razões de conveniência e oportunidade; ii) 
ocorre caducidade do ato administrativo pelo advento de 

nova legislação que impede a permanência da situação anteriormente 
consentida; iii) o ato administrativo com vício de legalidade pode ser anulado 
pela Administração Pública me pelo Poder Judiciário; iiii)não existe a 
possibilidade de convalidação de atos administrativos com vício no motivo e 
na finalidade. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:Y A 

A alternativa apontada no gabarito está correta já que a  revisão é o meio, 
instrumento pelo qual se busca o reequilíbrio nos contratos administrativos 
afetados por fatos supervenientes, não conhecidos pelos contratantes na 
ocasião  de sua celebração, definição corroborada pelo 65, §5º da Lei 
8.666/93. Ao contrário, o reajuste se caracteriza por ocorrer já na celebração 
do contrato e ser cláusula necessária ao contrato administrativo.  

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:W C 

A alternativa apontada no gabarito está correta já que a  revisão é o meio, 
instrumento pelo qual se busca o reequilíbrio nos contratos administrativos 
afetados por fatos supervenientes, não conhecidos pelos contratantes na 
ocasião  de sua celebração, definição corroborada pelo 65, §5º da Lei 
8.666/93. Ao contrário, o reajuste se caracteriza por ocorrer já na celebração 
do contrato e ser cláusula necessária ao contrato administrativo.  

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:V D 

A alternativa apontada no gabarito está correta já que a  revisão é o meio, 
instrumento pelo qual se busca o reequilíbrio nos contratos administrativos 
afetados por fatos supervenientes, não conhecidos pelos contratantes na 
ocasião  de sua celebração, definição corroborada pelo 65, §5º da Lei 
8.666/93. Ao contrário, o reajuste se caracteriza por ocorrer já na celebração 
do contrato e ser cláusula necessária ao contrato administrativo.  

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:Z E 

A alternativa apontada no gabarito está correta já que a  revisão é o meio, 
instrumento pelo qual se busca o reequilíbrio nos contratos administrativos 
afetados por fatos supervenientes, não conhecidos pelos contratantes na 
ocasião  de sua celebração, definição corroborada pelo 65, §5º da Lei 
8.666/93. Ao contrário, o reajuste se caracteriza por ocorrer já na celebração 
do contrato e ser cláusula necessária ao contrato administrativo.  

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:Z E A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
37 - Gab.:V D A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
37 - Gab.:X B A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
37 - Gab.:Y A A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
37 - Gab.:W C A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

38 - Gab.:X A 

A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
5°, III da Lei nº 12016/09. Por sua vez, a assertiva apontada no recurso viola o 
texto expresso do art. 1°, §2º da lei referida, que dispõe : ”Não cabe 
mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados 
pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de 
economia mista e de concessionárias de serviço público”. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:V C A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com texto do art. 
5°, III da Lei n° 12016/09. INDEFERIDO - 

38 - Gab.:Z D A Lei n/ 12016/09, conquanto não conste expressamente na ementa do INDEFERIDO - 



certame, regulamenta o mandado de segurança individual e coletivo, tema 
expressamente incluído no edital. A alternativa apontada pelo gabarito 
encontra-se de acordo com o art. 5°, III da referida lei. 

40 - Gab.:V D A alternativa encontra-se de acordo com a disciplina normativa prevista no 
Título II da Lei n°8069/90. INDEFERIDO - 

41 - Gab.:W B 

A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
121 da Lei n°8069/90. Em relação à alternativa indicada no recurso, aponta-se 
a sua contrariedade com o que dispõe o art. 114, parágrafo único da referida 
lei.  

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:W E 

A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
199-B: “ A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder 
familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito 
devolutivo”. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:Z D A alternativa apontada pelo gabarito está em conformidade com o texto do art. 
40 do Decreto-Lei n° 1.001/69. INDEFERIDO - 

45 - Gab.:Z A A pena de multa não se encontra elencada no rol do Código Penal Militar, 
objeto do enunciado da questão. INDEFERIDO - 

46 - Gab.:W E A questão não contém alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
46 - Gab.:X D A questão não contém alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
46 - Gab.:Y C A questão não contém alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
46 - Gab.:Z B A questão não contém alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
46 - Gab.:V A A questão não contém alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

47 - Gab.:Y E 
A alternativa apontada no gabarito encontra-se em desacordo com o texto do 
art. 160 do Código Penal Militar, sendo certo que se pedia no enunciado a 
alternativa INCORRETA dentre as propostas na questão.  

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:Y A A alternativa fornecida pelo gabarito está em conformidade com o texto do art. 
96 do Decreto-Lei n°1002/69.  INDEFERIDO - 

49 - Gab.:V C 

A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o art. 199 dp 
CPPM. Com relação à alternativa indicada no recurso, vela apontar sua 
incorreção: conforme art. 175, parágrafo único do CPPM, “Se houver 
consentimento expresso do morador, poderá ser realizada a busca 
domiciliar à noite.” 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:X A 

A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o art. 199 dp 
CPPM. Com relação à alternativa indicada no recurso, vela apontar sua 
incorreção: conforme art. 175, parágrafo único do CPPM, “Se houver 
consentimento expresso do morador, poderá ser realizada a busca 
domiciliar à noite.” 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:W B A alternativa apontada como correta está em desconformidade com o texto do 
art. 315, parágrafo único do CPPM. INDEFERIDO - 

52 - Gab.:V D A supressão do termo “força” não impõe incorreção à alternativa apontada no 
recurso, cuja previsão encontra-se no art. 7º, h do CPPM. INDEFERIDO - 

52 - Gab.:Y A A supressão do termo “força” não impõe incorreção à alternativa apontada no 
recurso, cuja previsão encontra-se no art. 7º, h do CPPM. INDEFERIDO - 

53 - Gab.:Z A 
O agente que carrega arma inapta a produzir disparos comete o delito de 
porte de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n°10.826/03, e não de posse 
de arma de fogo, conforme  o texto da assertiva impugnada, cuja previsão 

INDEFERIDO - 



encontra-se no texto do art. 12 da referida lei. 

53 - Gab.:V E 

O agente que carrega arma inapta a produzir disparos comete o delito de 
porte de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n°10.826/03, e não de posse 
de arma de fogo, conforme  o texto da assertiva impugnada, cuja previsão 
encontra-se no texto do art. 12 da referida lei. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:Y B 

O agente que carrega arma inapta a produzir disparos comete o delito de 
porte de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n°10.826/03, e não de posse 
de arma de fogo, conforme  o texto da assertiva impugnada, cuja previsão 
encontra-se no texto do art. 12 da referida lei. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:V E 

É pacífico que a representação a que alude o art. 2° da Lei n°4898/65 tem 
natureza de direito de petição facultado ao interessado, sendo certo não haver 
questionamento quanto à natureza pública incondicionada da ação penal 
referente à citada lei. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:W D 

É pacífico que a representação a que alude o art. 2° da Lei n°4898/65 tem 
natureza de direito de petição facultado ao interessado, sendo certo não haver 
questionamento quanto à natureza pública incondicionada da ação penal 
referente à citada lei. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:W B 
Ao usuário de drogas, conforme art. 28 não se admite a imposição de pena 
privativa de liberdade, mas somente aquelas elencadas no art. 28, §1° 1° da 
Lei n°11343/06. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:V C 
Ao usuário de drogas, a partir da edição da Lei n° 11343/06, não se imporá 
pena privativa de liberdade, mas somente aquelas elencadas no art. 28, §1° 1° 
da citada lei. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:Y C 
A utilização do advérbio de negação “não” uma única vez, para abranger as 
duas expressões apontadas na alternativa correta não prejudica o seu 
entendimento. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:W E 
A utilização do advérbio de negação “não” uma única vez, para abranger as 
duas expressões apontadas na alternativa correta não prejudica o seu 
entendimento. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:X D 
A utilização do advérbio de negação “não” uma única vez, para abranger as 
duas expressões apontadas na alternativa correta não prejudica o seu 
entendimento. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:Z B 
A utilização do advérbio de negação “não” uma única vez, para abranger as 
duas expressões apontadas na alternativa correta não prejudica o seu 
entendimento. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:V A 
A utilização do advérbio de negação “não” uma única vez, para abranger as 
duas expressões apontadas na alternativa correta não prejudica o seu 
entendimento. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:Y A 
A Lei 11340/06, prevista na ementa do certame, regulamenta justamente a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, e abrange toda a disciplina 
normativa lá tratada e abordada na questão ora impugnada. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:X B 
A Lei 11340/06, prevista na ementa do certame, regulamenta justamente a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, e abrange toda a disciplina 
normativa lá tratada e abordada na questão ora impugnada. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:W C 
A Lei 11340/06, prevista na ementa do certame, regulamenta justamente a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, e abrange toda a disciplina 
normativa lá tratada e abordada na questão ora impugnada. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:V D A Lei 11340/06, prevista na ementa do certame, regulamenta justamente a INDEFERIDO - 



violência doméstica e familiar contra a mulher, e abrange toda a disciplina 
normativa lá tratada e abordada na questão ora impugnada. 

57 - Gab.:Z E 
A Lei 11340/06, prevista na ementa do certame, regulamenta justamente a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, e abrange toda a disciplina 
normativa lá tratada e abordada na questão ora impugnada. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:Y D .A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
58 - Gab.:V B .A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
58 - Gab.:X E .A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

59 - Gab.:Z E 

A utilização da conjunção “ou” não prejudica a compreensão da alternativa 
apontada como correta pelo gabarito, já que não é possível a concessão de 
qualquer dos benefícios lá apontados: anistia, graça ou/e indulto, conforme 
texto do art. 2°, I da Lei n°8072/90. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:X B 

A utilização da conjunção “ou” não prejudica a compreensão da alternativa 
apontada como correta pelo gabarito, já que não é possível a concessão de 
qualquer dos benefícios lá apontados: anistia, graça ou/e indulto, conforme o 
texto do art.2°, da Lei8072/90. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V D 

A utilização da conjunção “ou” não prejudica a compreensão da alternativa 
apontada como correta pelo gabarito, já que não é possível a concessão de 
qualquer dos benefícios lá apontados: anistia, graça ou/e indulto, conforme o 
texto do art.2°, da Lei8072/90. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:W C 

A utilização da conjunção “ou” não prejudica a compreensão da alternativa 
apontada como correta pelo gabarito, já que não é possível a concessão de 
qualquer dos benefícios lá apontados: anistia, graça ou/e indulto, conforme o 
texto do art.2°, da Lei8072/90. 

INDEFERIDO - 

 
 
Cargo: SOLDADO PM 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:Y E 

A única opção que não procede com relação ao texto é a apontada no 
gabarito, já que trazer “consigo experiência internacional” NÃO é a causa dos 
“recrutas apresentarem condições de promover mudanças na corporação”. 
Esse é apenas um item do currículo que é acrescido ao fato de terem 
“energia típica dos iniciantes, boa formação e vontade de mudar tudo isso 
que está por aí”. 

Na conclusão do texto, encontramos a oração “Vão conseguir?” que indica 
que “o jornalista não está certo do sucesso da empreitada”. 

Os novos recrutas “estão enfurnados em...longínquo subúrbio do Rio de 
Janeiro”, ”são a grande aposta do secretário estadual de Segurança Pública 
do Rio ... para promover  uma metamorfose vital na atuação e na imagem da 
corporação fluminense”... “que inspire e orgulhe o cidadão carioca.” O 
objetivo da empreitada, portanto, é “mudar a situação do Rio de Janeiro”  

Em tempo, o  fato de Sofia Cerqueira ter assinado o texto não interfere na 
interpretação da questão; ela continua sendo a pessoa, o profissional, o 
jornalista a quem o texto é atribuído. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:X A A única opção que não procede com relação ao texto é a apontada no INDEFERIDO - 



gabarito, já que trazer “consigo experiência internacional” NÃO é a causa dos 
“recrutas apresentarem condições de promover mudanças na corporação”. 
Esse é apenas um item do currículo que é acrescido ao fato de terem 
“energia típica dos iniciantes, boa formação e vontade de mudar tudo isso 
que está por aí”. 

Na conclusão do texto, encontramos a oração “Vão conseguir?” que indica 
que “o jornalista não está certo do sucesso da empreitada”. 

Os novos recrutas “estão enfurnados em...longínquo subúrbio do Rio de 
Janeiro”, ”são a grande aposta do secretário estadual de Segurança Pública 
do Rio ... para promover  uma metamorfose vital na atuação e na imagem da 
corporação fluminense”... “que inspire e orgulhe o cidadão carioca.” O 
objetivo da empreitada, portanto, é “mudar a situação do Rio de Janeiro”  
Em tempo, o  fato de Sofia Cerqueira ter assinado o texto não interfere na 
interpretação da questão; ela continua sendo a pessoa, o profissional, o 
jornalista a quem o texto é atribuído. 

1 - Gab.:W B 

A única opção que não procede com relação ao texto é a apontada no 
gabarito, já que trazer “consigo experiência internacional” NÃO é a causa dos 
“recrutas apresentarem condições de promover mudanças na corporação”. 
Esse é apenas um item do currículo que é acrescido ao fato de terem 
“energia típica dos iniciantes, boa formação e vontade de mudar tudo isso 
que está por aí”. 

Na conclusão do texto, encontramos a oração “Vão conseguir?” que indica 
que “o jornalista não está certo do sucesso da empreitada”. 

Os novos recrutas “estão enfurnados em...longínquo subúrbio do Rio de 
Janeiro”, ”são a grande aposta do secretário estadual de Segurança Pública 
do Rio ... para promover  uma metamorfose vital na atuação e na imagem da 
corporação fluminense”... “que inspire e orgulhe o cidadão carioca.” O 
objetivo da empreitada, portanto, é “mudar a situação do Rio de Janeiro”  
Em tempo, o  fato de Sofia Cerqueira ter assinado o texto não interfere na 
interpretação da questão; ela continua sendo a pessoa, o profissional, o 
jornalista a quem o texto é atribuído. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:V C 

A única opção que não procede com relação ao texto é a apontada no 
gabarito, já que trazer “consigo experiência internacional” NÃO é a causa dos 
“recrutas apresentarem condições de promover mudanças na corporação”. 
Esse é apenas um item do currículo que é acrescido ao fato de terem 
“energia típica dos iniciantes, boa formação e vontade de mudar tudo isso 
que está por aí”. 

Na conclusão do texto, encontramos a oração “Vão conseguir?” que indica 
que “o jornalista não está certo do sucesso da empreitada”. 

Os novos recrutas “estão enfurnados em...longínquo subúrbio do Rio de 
Janeiro”, ”são a grande aposta do secretário estadual de Segurança Pública 
do Rio ... para promover  uma metamorfose vital na atuação e na imagem da 
corporação fluminense”... “que inspire e orgulhe o cidadão carioca.” O 
objetivo da empreitada, portanto, é “mudar a situação do Rio de Janeiro”  
Em tempo, o  fato de Sofia Cerqueira ter assinado o texto não interfere na 
interpretação da questão; ela continua sendo a pessoa, o profissional, o 
jornalista a quem o texto é atribuído.  

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Y C De acordo com o primeiro parágrafo, o  filme 300 “conta a luta dos guerreiros 
de Esparta contra o poderoso exército do rei persa Xerxes”. No texto, os INDEFERIDO - 



guerreiros de Esparta são comparados  aos 300 de Beltrame, recrutas que 
estão sendo preparados para enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro ( 
que se refere ao rei persa).  
O segundo parágrafo deixa claro a quem se refere “os cidadãos de Esparta”: 
“A preparação desses recrutas ( os 300 de Beltrame) não se compara à de 
um cidadão de Esparta, mas é espinhosa o suficiente para os padrões 
atuais”. 
Não há sentido em preparar soldados para enfrentar os cidadãos, “à 
sociedade fluminense”. Ao contrário, esses recrutas devem defendê-los. 
Obs. “Fluminense “ é adjetivo quer se refere à cidade do Rio de Janeiro. Não 
é nome de cidade nem bairro do Rio. 

3 - Gab.:X D 

De acordo com o primeiro parágrafo, o  filme 300 “conta a luta dos guerreiros 
de Esparta contra o poderoso exército do rei persa Xerxes”. No texto, os 
guerreiros de Esparta são comparados  aos 300 de Beltrame, recrutas que 
estão sendo preparados para enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro ( 
que se refere ao rei persa).  
O segundo parágrafo deixa claro a quem se refere “os cidadãos de Esparta”: 
“A preparação desses recrutas ( os 300 de Beltrame) não se compara à de 
um cidadão de Esparta, mas é espinhosa o suficiente para os padrões 
atuais”. 
Não há sentido em preparar soldados para enfrentar os cidadãos, “à 
sociedade fluminense”. Ao contrário, esses recrutas devem defendê-los. 
Obs. “Fluminense “ é adjetivo quer se refere à cidade do Rio de Janeiro. Não 
é nome de cidade nem bairro do Rio. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Z B 

De acordo com o primeiro parágrafo, o  filme 300 “conta a luta dos guerreiros 
de Esparta contra o poderoso exército do rei persa Xerxes”. No texto, os 
guerreiros de Esparta são comparados  aos 300 de Beltrame, recrutas que 
estão sendo preparados para enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro ( 
que se refere ao rei persa).  
O segundo parágrafo deixa claro a quem se refere “os cidadãos de Esparta”: 
“A preparação desses recrutas ( os 300 de Beltrame) não se compara à de 
um cidadão de Esparta, mas é espinhosa o suficiente para os padrões 
atuais”. 
Não há sentido em preparar soldados para enfrentar os cidadãos, “à 
sociedade fluminense”. Ao contrário, esses recrutas devem defendê-los. 
Obs. “Fluminense “ é adjetivo quer se refere à cidade do Rio de Janeiro. Não 
é nome de cidade nem bairro do Rio. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:V A 

De acordo com o primeiro parágrafo, o  filme 300 “conta a luta dos guerreiros 
de Esparta contra o poderoso exército do rei persa Xerxes”. No texto, os 
guerreiros de Esparta são comparados  aos 300 de Beltrame, recrutas que 
estão sendo preparados para enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro ( 
que se refere ao rei persa).  
O segundo parágrafo deixa claro a quem se refere “os cidadãos de Esparta”: 
“A preparação desses recrutas ( os 300 de Beltrame) não se compara à de 
um cidadão de Esparta, mas é espinhosa o suficiente para os padrões 
atuais”. 
Não há sentido em preparar soldados para enfrentar os cidadãos, “à 
sociedade fluminense”. Ao contrário, esses recrutas devem defendê-los. 
Obs. “Fluminense “ é adjetivo quer se refere à cidade do Rio de Janeiro. Não 
é nome de cidade nem bairro do Rio. 

INDEFERIDO - 



4 - Gab.:X D O gabarito está correto. Os termos “fardo” e “embrião” não foram empregados 
em sentido figurado, conotativo. INDEFERIDO - 

5 - Gab.:Z E 

O autor não “suprime uma idéia indevida”, ao contrário, ele logo a acrescenta 
à oração ( além disso, a idéia não é indevid). Como parece ser inacreditável 
que jovens tão talentosos tenham optado por ingressar na PM, ele usa o 
recurso das reticências para indicar a surpresa pela escolha dos rapazes. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:Y E 
A única conjunção (elemento de coesão) que tem o mesmo sentido de “no 
entanto’ é “contudo”. “Portanto”, “logo” e “por conseguinte” expressam idéia 
de conclusão; e “pois”, na frase, expressaria explicação.  

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:X B 
O pronome relativo “onde” só se aplica a “lugar”, portanto seu emprego é 
indevido  no texto. A forma exigida pela norma culta da língua é “em que”. Os 
outros pronomes não apresentam erro. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:W C 
O pronome relativo “onde” só se aplica a “lugar”, portanto seu emprego é 
indevido  no texto. A forma exigida pela norma culta da língua é “em que”. Os 
outros pronomes não apresentam erro. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:Z E 
O pronome relativo “onde” só se aplica a “lugar”, portanto seu emprego é 
indevido  no texto. A forma exigida pela norma culta da língua é “em que”. Os 
outros pronomes não apresentam erro. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V D 
O pronome relativo “onde” só se aplica a “lugar”, portanto seu emprego é 
indevido  no texto. A forma exigida pela norma culta da língua é “em que”. Os 
outros pronomes não apresentam erro. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:Z C 

O período que encerra o texto conta com verbo no modo imperativo , “não 
deixe”, o que intensifica a função apelativa da linguagem, aquela que é 
centrada no receptor, aquela em que o emissor procura influenciar o 
comportamento do receptor. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:Y D 

O período que encerra o texto conta com verbo no modo imperativo , “não 
deixe”, o que intensifica a função apelativa da linguagem, aquela que é 
centrada no receptor, aquela em que o emissor procura influenciar o 
comportamento do receptor. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:V B 

O período que encerra o texto conta com verbo no modo imperativo , “não 
deixe”, o que intensifica a função apelativa da linguagem, aquela que é 
centrada no receptor, aquela em que o emissor procura influenciar o 
comportamento do receptor. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:X E 

O período que encerra o texto conta com verbo no modo imperativo , “não 
deixe”, o que intensifica a função apelativa da linguagem, aquela que é 
centrada no receptor, aquela em que o emissor procura influenciar o 
comportamento do receptor. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:W A 

O período que encerra o texto conta com verbo no modo imperativo , “não 
deixe”, o que intensifica a função apelativa da linguagem, aquela que é 
centrada no receptor, aquela em que o emissor procura influenciar o 
comportamento do receptor. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:X B 

Para que se compreenda a charge é necessária a leitura tanto da linguagem 
verbal quanto da não verbal. A imagem mostra dois personagens 
caracterizados como bandidos ( uso de máscaras). No balão , o ladrão diz 
que precisou colocar combustível no carro que roubou e aparece vestido com 
um barril, indicando que o preço do combustível era tão alto, que ele precisou  
usar todos os seus pertences como pagamento. Através do humor, a charge 
critica “o aumento do valor dos combustíveis”. 
A população mais pobre, que vive em estado de penúria, não é conhecida 
como “bandida” nem é proprietária de carros. 

INDEFERIDO - 



9 - Gab.:V D 

Para que se compreenda a charge é necessária a leitura tanto da linguagem 
verbal quanto da não verbal. A imagem mostra dois personagens 
caracterizados como bandidos ( uso de máscaras). No balão , o ladrão diz 
que precisou colocar combustível no carro que roubou e aparece vestido com 
um barril, indicando que o preço do combustível era tão alto, que ele precisou  
usar todos os seus pertences como pagamento. Através do humor, a charge 
critica “o aumento do valor dos combustíveis”. 
A população mais pobre, que vive em estado de penúria, não é conhecida 
como “bandida” nem é proprietária de carros. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Y A 

Para que se compreenda a charge é necessária a leitura tanto da linguagem 
verbal quanto da não verbal. A imagem mostra dois personagens 
caracterizados como bandidos ( uso de máscaras). No balão , o ladrão diz 
que precisou colocar combustível no carro que roubou e aparece vestido com 
um barril, indicando que o preço do combustível era tão alto, que ele precisou  
usar todos os seus pertences como pagamento. Através do humor, a charge 
critica “o aumento do valor dos combustíveis”. 
A população mais pobre, que vive em estado de penúria, não é conhecida 
como “bandida” nem é proprietária de carros. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:W C 

Para que se compreenda a charge é necessária a leitura tanto da linguagem 
verbal quanto da não verbal. A imagem mostra dois personagens 
caracterizados como bandidos ( uso de máscaras). No balão , o ladrão diz 
que precisou colocar combustível no carro que roubou e aparece vestido com 
um barril, indicando que o preço do combustível era tão alto, que ele precisou  
usar todos os seus pertences como pagamento. Através do humor, a charge 
critica “o aumento do valor dos combustíveis”. 
A população mais pobre, que vive em estado de penúria, não é conhecida 
como “bandida” nem é proprietária de carros. 

INDEFERIDO - 

 
 
Cargo: SOLDADO PM 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE)  
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

11 - Gab.:X C 
Goiás está na economia mundializada por uma série de fatores, inclusive pela 
instalação da montadora japonesa em seu território que levou à chegada de 
uma série de outras empresas que complementam a atividade da Mitsubishi.   

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:Z A 

Goiás está na economia mundializada por uma série de fatores, inclusive pela 
instalação da montadora japonesa em seu território que levou à chegada de 
uma série de outras empresas que complementam a atividade da Mitsubishi. 
 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:V E 
Goiás está na economia mundializada por uma série de fatores, inclusive pela 
instalação da montadora japonesa em seu território que levou à chegada de 
uma série de outras empresas que complementam a atividade da Mitsubishi. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:Y B 
Goiás está na economia mundializada por uma série de fatores, inclusive pela 
instalação da montadora japonesa em seu território que levou à chegada de 
uma série de outras empresas que complementam a atividade da Mitsubishi. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:W D Goiás está na economia mundializada por uma série de fatores, inclusive pela 
instalação da montadora japonesa em seu território que levou à chegada de INDEFERIDO - 



uma série de outras empresas que complementam a atividade da Mitsubishi. 

12 - Gab.:V C A questão não diz o que está sendo utilizado, mas o que foi feito para a 
recuperação do solo.   INDEFERIDO - 

13 - Gab.:X E 
A iniciativa paulista era de suplantar o obstáculo imposto pelo Tratado de 
Tordesilhas e dentro deste contexto deve ser inserido a formação territorial de 
Goiás. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:V B 
A iniciativa paulista era de suplantar o obstáculo imposto pelo Tratado de 
Tordesilhas e dentro deste contexto deve ser inserido a formação territorial de 
Goiás. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Y D 
A iniciativa paulista era de suplantar o obstáculo imposto pelo Tratado de 
Tordesilhas e dentro deste contexto deve ser inserido a formação territorial de 
Goiás. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:W A 
A iniciativa paulista era de suplantar o obstáculo imposto pelo Tratado de 
Tordesilhas e dentro deste contexto deve ser inserido a formação territorial de 
Goiás. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Z C 
A iniciativa paulista era de suplantar o obstáculo imposto pelo Tratado de 
Tordesilhas e dentro deste contexto deve ser inserido a formação territorial de 
Goiás. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:W C Pirenópolis e Goiás Velho representam exatamente o que a questão se 
propõe.  INDEFERIDO - 

16 - Gab.:W B 
A tendência ao separatismo vai crescendo à medida que as desigualdades 
vão se acentuando e com o estado de Goiás aconteceu a mesma situação. 
Tendências separatistas crescem em função de desigualdades. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:Y E 
A tendência ao separatismo vai crescendo à medida que as desigualdades 
vão se acentuando e com o estado de Goiás aconteceu a mesma situação. 
Tendências separatistas crescem em função de desigualdades. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:X A 
A tendência ao separatismo vai crescendo à medida que as desigualdades 
vão se acentuando e com o estado de Goiás aconteceu a mesma situação. 
Tendências separatistas crescem em função de desigualdades. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:Z D 
A tendência ao separatismo vai crescendo à medida que as desigualdades 
vão se acentuando e com o estado de Goiás aconteceu a mesma situação. 
Tendências separatistas crescem em função de desigualdades. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:V C 
A tendência ao separatismo vai crescendo à medida que as desigualdades 
vão se acentuando e com o estado de Goiás aconteceu a mesma situação. 
Tendências separatistas crescem em função de desigualdades. 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:W D 

O uso de tecnologias descompromissadas com a preservação do meio 
acarretou para o quadro natural sérios comprometimentos. Rios assoreados, 
solos erodidos e tendendo à desertificação, alterações de microclimas, são 
algumas conseqüências provocadas pelo crescimento agrícola desordenado.   

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:Z A 

O uso de tecnologias descompromissadas com a preservação do meio 
acarretou para o quadro natural sérios comprometimentos. Rios assoreados, 
solos erodidos e tendendo à desertificação, alterações de microclimas, são 
algumas conseqüências provocadas pelo crescimento agrícola desordenado.   

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:Y B 

O uso de tecnologias descompromissadas com a preservação do meio 
acarretou para o quadro natural sérios comprometimentos. Rios assoreados, 
solos erodidos e tendendo à desertificação, alterações de microclimas, são 
algumas conseqüências provocadas pelo crescimento agrícola desordenado.   

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X C O uso de tecnologias descompromissadas com a preservação do meio 
acarretou para o quadro natural sérios comprometimentos. Rios assoreados, INDEFERIDO - 



solos erodidos e tendendo à desertificação, alterações de microclimas, são 
algumas conseqüências provocadas pelo crescimento agrícola desordenado.   

17 - Gab.:V E 

O uso de tecnologias descompromissadas com a preservação do meio 
acarretou para o quadro natural sérios comprometimentos. Rios assoreados, 
solos erodidos e tendendo à desertificação, alterações de microclimas, são 
algumas conseqüências provocadas pelo crescimento agrícola desordenado.   

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:X B A forma como foi desenvolvido o setor agrícola não implicou na abertura de 
postos de trabalho no meio rural. INDEFERIDO - 

20 - Gab.:Y D 

A valorização das terras na região Sul durante os anos 1970 empurrou muitos 
produtores de soja que não tinham como expandir suas culturas para regiões 
onde o valor da terra fosse menor e isso tornou Goiás uma área de interesse 
para aqueles que estavam  a procura de terras.  

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:X E 

A valorização das terras na região Sul durante os anos 1970 empurrou muitos 
produtores de soja que não tinham como expandir suas culturas para regiões 
onde o valor da terra fosse menor e isso tornou Goiás uma área de interesse 
para aqueles que estavam  a procura de terras.  

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:Z C 

A valorização das terras na região Sul durante os anos 1970 empurrou muitos 
produtores de soja que não tinham como expandir suas culturas para regiões 
onde o valor da terra fosse menor e isso tornou Goiás uma área de interesse 
para aqueles que estavam  a procura de terras.  

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:W A 

A valorização das terras na região Sul durante os anos 1970 empurrou muitos 
produtores de soja que não tinham como expandir suas culturas para regiões 
onde o valor da terra fosse menor e isso tornou Goiás uma área de interesse 
para aqueles que estavam  a procura de terras.  

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:V B 

A valorização das terras na região Sul durante os anos 1970 empurrou muitos 
produtores de soja que não tinham como expandir suas culturas para regiões 
onde o valor da terra fosse menor e isso tornou Goiás uma área de interesse 
para aqueles que estavam  a procura de terras.  

INDEFERIDO - 

21 - Gab.:V C 

O artigo constitucional mencionado no enunciado refere-se ao princípio da 
retroatividade benéfica da lei penal, conforme doutrina pacífica, já que 
somente admite que a lei penal retroaja para atingir fatos anteriores se for 
benéfica. A alternativa que indica o princípio da irretroatividade total da lei 
penal está incorreta, justamente pelo fato de o mencionado artigo 
constitucional permitir a retroatividade no caso de lei benéfica. 

INDEFERIDO - 

22 - Gab.:X B 

A alternativa D está incorreta, na medida em que os princípios da ampla 
defesa e do contraditório, de acordo com a doutrina e a jurisprudência 
pacífica, não são observados em sede de inquérito policial, que é 
procedimento sigiloso e inquisitorial.  

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V E 

A legítima defesa é causa excludente da ilicitude, e não da culpabilidade, 
conforme artigo 23, inciso II do Código Penal. A coação moral irresistível, de 
acordo com o artigo 22 do Código Penal, é causa excludente da 
culpabilidade. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:W D 

A legítima defesa é causa excludente da ilicitude, e não da culpabilidade, 
conforme artigo 23, inciso II do Código Penal. A coação moral irresistível, de 
acordo com o artigo 22 do Código Penal, é causa excludente da 
culpabilidade. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:X C 

A legítima defesa é causa excludente da ilicitude, e não da culpabilidade, 
conforme artigo 23, inciso II do Código Penal. A coação moral irresistível, de 
acordo com o artigo 22 do Código Penal, é causa excludente da 
culpabilidade. 

INDEFERIDO - 



23 - Gab.:Y B 

A legítima defesa é causa excludente da ilicitude, e não da culpabilidade, 
conforme artigo 23, inciso II do Código Penal. A coação moral irresistível, de 
acordo com o artigo 22 do Código Penal, é causa excludente da 
culpabilidade. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:X A A letra C apontada pelo candidato está incorreta, já que o concurso de 
agentes é causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal. INDEFERIDO - 

25 - Gab.:Y C Recurso sem fundamentação, o que impossibilita que se verifique a 
pretensão do recorrente. INDEFERIDO - 

28 - Gab.:W C 
A alternativa correta está de acordo com o artigo 5º, inciso LX da Constituição 
da República e se refere aos Direitos e Garantias Fundamentais, tema 
constante da ementa divulgada. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:X B 
A alternativa correta está de acordo com o artigo 5º, inciso LX da Constituição 
da República e se refere aos Direitos e Garantias Fundamentais, tema 
constante da ementa divulgada. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:Y E 
A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, sendo o 
Senado Federal composto por representantes dos Estados, de acordo com os 
artigos 45 e 46 da Constituição da República. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:Z D 
A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, sendo o 
Senado Federal composto por representantes dos Estados, de acordo com os 
artigos 45 e 46 da Constituição da República. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W B 
A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, sendo o 
Senado Federal composto por representantes dos Estados, de acordo com os 
artigos 45 e 46 da Constituição da República. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:X A 
A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, sendo o 
Senado Federal composto por representantes dos Estados, de acordo com os 
artigos 45 e 46 da Constituição da República. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:W E Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
32 - Gab.:X D Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
32 - Gab.:Y C Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
32 - Gab.:Z B Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
32 - Gab.:V A Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 

33 - Gab.:V E 

A questão indagava acerca dos princípios do processo penal e é pacífico que 
o processo penal brasileiro é público, na forma do artigo 5º, inciso LX da 
Constituição da República, justamente com o intuito de garantir a ampla 
defesa e o contraditório, na medida em que adotou-se o sistema acusatório 
no processo penal. Lembre-se ainda que o inquérito policial não é um 
processo, mas sim um procedimento administrativo sigiloso e que, por isso, 
não está submetido à ampla publicidade do processo penal. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:W D 

A questão indagava acerca dos princípios do processo penal e é pacífico que 
o processo penal brasileiro é público, na forma do artigo 5º, inciso LX da 
Constituição da República, justamente com o intuito de garantir a ampla 
defesa e o contraditório, na medida em que adotou-se o sistema acusatório 
no processo penal. Lembre-se ainda que o inquérito policial não é um 
processo, mas sim um procedimento administrativo sigiloso e que, por isso, 
não está submetido à ampla publicidade do processo penal. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:Y B 
A questão indagava acerca dos princípios do processo penal e é pacífico que 
o processo penal brasileiro é público, na forma do artigo 5º, inciso LX da 
Constituição da República, justamente com o intuito de garantir a ampla 

INDEFERIDO - 



defesa e o contraditório, na medida em que adotou-se o sistema acusatório 
no processo penal. Lembre-se ainda que o inquérito policial não é um 
processo, mas sim um procedimento administrativo e que, por isso, não está 
submetido à ampla publicidade do processo penal. 

34 - Gab.:Y D 

O processo penal brasileiro adotou o sistema acusatório, e não o sistema 
inquisitivo, sendo certo que este último concentra na mesma pessoa as 
funções de acusar, defender e julgar. No nosso sistema, tais funções 
pertencem a diferentes personagens do processo, sendo o Juiz Imparcial. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W A 

O processo penal brasileiro adotou o sistema acusatório, e não o sistema 
inquisitivo, sendo certo que este último concentra na mesma pessoa as 
funções de acusar, defender e julgar. No nosso sistema, tais funções 
pertencem a diferentes personagens do processo, sendo o Juiz Imparcial. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:V C 

O enunciado da questão pedia a alternativa correta de acordo com o Código 
de Processo Penal que, em seu artigo 10, traz previsão legal de acordo com 
o gabarito fornecido, razão por que não há que se falar nos prazos do 
inquérito constantes da legislação extravagante. Quanto ao arquivamento do 
inquérito, a autoridade policial não detém o poder de arquivar inquérito, 
somente cabendo ao Ministério Público em conjunto com o Juiz a realização 
de tal ato. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:Z D 

O enunciado da questão pedia a alternativa correta de acordo com o Código 
de Processo Penal que, em seu artigo 10, traz previsão legal de acordo com 
o gabarito fornecido, razão por que não há que se falar nos prazos do 
inquérito constantes da legislação extravagante. Quanto ao arquivamento do 
inquérito, a autoridade policial não detém o poder de arquivar inquérito, 
somente cabendo ao Ministério Público em conjunto com o Juiz a realização 
de tal ato. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:X A 

O enunciado da questão pedia a alternativa correta de acordo com o Código 
de Processo Penal que, em seu artigo 10, traz previsão legal de acordo com 
o gabarito fornecido, razão por que não há que se falar nos prazos do 
inquérito constantes da legislação extravagante. Quanto ao arquivamento do 
inquérito, a autoridade policial não detém o poder de arquivar inquérito, 
somente cabendo ao Ministério Público em conjunto com o Juiz a realização 
de tal ato. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:Y E 

O enunciado da questão pedia a alternativa correta de acordo com o Código 
de Processo Penal que, em seu artigo 10, traz previsão legal de acordo com 
o gabarito fornecido, razão por que não há que se falar nos prazos do 
inquérito constantes da legislação extravagante. Quanto ao arquivamento do 
inquérito, a autoridade policial não detém o poder de arquivar inquérito, 
somente cabendo ao Ministério Público em conjunto com o Juiz a realização 
de tal ato. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:W B 

O enunciado da questão pedia a alternativa correta de acordo com o Código 
de Processo Penal que, em seu artigo 10, traz previsão legal de acordo com 
o gabarito fornecido, razão por que não há que se falar nos prazos do 
inquérito constantes da legislação extravagante. Quanto ao arquivamento do 
inquérito, a autoridade policial não detém o poder de arquivar inquérito, 
somente cabendo ao Ministério Público em conjunto com o Juiz a realização 
de tal ato. O inquérito Policial é peça dispensável para a propositura da ação 
penal. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:W A De acordo com o artigo 313, caput, do Código de Processo Penal, a prisão 
preventiva somente poderá ser decretada nos crimes dolosos, não sendo INDEFERIDO - 



admitida nos crimes culposos. 

36 - Gab.:Z C 
De acordo com o artigo 313, caput, do Código de Processo Penal, a prisão 
preventiva somente poderá ser decretada nos crimes dolosos, não sendo 
admitida nos crimes culposos. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:Y A 
A ementa divulgada previa o tema “Da Prisão e da Liberdade Provisória”. A 
prisão temporária é espécie de prisão provisória prevista em nosso 
ordenamento, portanto, estritamente dentro da ementa fornecida. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:X B 
A ementa divulgada previa o tema “Da Prisão e da Liberdade Provisória”. A 
prisão temporária é espécie de prisão provisória prevista em nosso 
ordenamento, portanto, estritamente dentro da ementa fornecida. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:W C 
A ementa divulgada previa o tema “Da Prisão e da Liberdade Provisória”. A 
prisão temporária é espécie de prisão provisória prevista em nosso 
ordenamento, portanto, estritamente dentro da ementa fornecida. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:V D 
A ementa divulgada previa o tema “Da Prisão e da Liberdade Provisória”. A 
prisão temporária é espécie de prisão provisória prevista em nosso 
ordenamento, portanto, estritamente dentro da ementa fornecida. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:X D 
De acordo com o artigo 49 do Código de Processo Penal, a renúncia ao 
direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se 
estenderá, razão por que a alternativa apontada no recurso está incorreta. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:Y C O gabarito está de acordo com o artigo 24, parágrafo 2º do Código de 
Processo Penal. INDEFERIDO - 

39 - Gab.:V C 

A Administração Pública, cujos atos são externados e concretizados através 
da atuação dos agentes públicos, somente pode fazer o que a lei autorizar, 
diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo aquilo que a lei não 
proibir. A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade 
estrita, diferentemente dos particulares. Quanto à expressão agentes 
públicos, mesmo os particulares que transitoriamente estejam exercendo 
função pública estarão sujeitos ao princípio da legalidade estrita, eis que 
atuando em nome da Administração. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:W B 

A Administração Pública, cujos atos são externados e concretizados através 
da atuação dos agentes públicos, somente pode fazer o que a lei autorizar, 
diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo aquilo que a lei não 
proibir. A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade 
estrita, diferentemente dos particulares. Quanto à expressão agentes 
públicos, mesmo os particulares que transitoriamente estejam exercendo 
função pública estarão sujeitos ao princípio da legalidade estrita, eis que 
atuando em nome da Administração. 

INDEFERIDO - 

41 - Gab.:W D 

O enunciado indagava acerca de características inerentes aos atos 
administrativos e não a todos os atos administrativos. Das opções fornecidas, 
a única que não se aplica a nenhum ato administrativo é a relatividade, 
apontada pelo gabarito com a incorreta. Todas as demais opções são 
características de atos administrativos. 

INDEFERIDO - 

41 - Gab.:Z A 

O enunciado indagava acerca de características inerentes aos atos 
administrativos e não a todos os atos administrativos. Das opções fornecidas, 
a única que não se aplica a nenhum ato administrativo é a relatividade, 
apontada pelo gabarito com a incorreta. Todas as demais opções são 
características de atos administrativos. 

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:V E 
A alternativa apontada no recurso como a correta está errada pois a 
nomeação é o ato que concretiza o provimento originário e não o provimento 
derivado. 

INDEFERIDO - 



43 - Gab.:Y E 

O ato editado pela Administração Pública no exercício do poder regulamentar 
apenas complementa lei em sentido estrito anterior, não podendo tratar de 
matéria reservada à lei, nem tampouco inovar no ordenamento jurídico, tal 
como a lei em sentido estrito o faz. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:W B 

O ato editado pela Administração Pública no exercício do poder regulamentar 
apenas complementa lei em sentido estrito anterior, não podendo tratar de 
matéria reservada à lei, nem tampouco inovar no ordenamento jurídico, tal 
como a lei em sentido estrito o faz. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:Y E 
De acordo com doutrina e jurisprudência pacífica, a responsabilidade civil do 
Estado é objetiva, conforme apontado pelo gabarito, tratando-se de tema 
expressamente previsto na ementa divulgada. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:W B 

De acordo com doutrina e jurisprudência pacífica, a responsabilidade civil do 
Estado é objetiva, conforme apontado pelo gabarito, tratando-se de tema 
expressamente previsto na ementa divulgada. Recurso que perdeu o objeto, 
já que retirado pelo próprio candidato, por reconhecer que a questão está 
correta. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:V B A alternativa A está incorreta pois é contrária ao artigo 2º do Código Penal 
Militar. 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:X C A alternativa D, de acordo com o artigo 9º, inciso II, alínea B do Código Penal 
Militar, constitui crime militar em tempos de paz. INDEFERIDO - 

47 - Gab.:Z A A alternativa D, de acordo com o artigo 9º, inciso II, alínea B do Código Penal 
Militar, constitui crime militar em tempos de paz. INDEFERIDO - 

47 - Gab.:Y B A alternativa D, de acordo com o artigo 9º, inciso II, alínea B do Código Penal 
Militar, constitui crime militar em tempos de paz. INDEFERIDO - 

47 - Gab.:W D A alternativa D, de acordo com o artigo 9º, inciso II, alínea B do Código Penal 
Militar, constitui crime militar em tempos de paz. INDEFERIDO - 

48 - Gab.:W A Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
48 - Gab.:Z C Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
48 - Gab.:Y D Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
48 - Gab.:X E Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 

49 - Gab.:W E Para que haja crime impossível, faz-se necessária a ineficácia absoluta do 
meio empregado, não podendo ser relativa. INDEFERIDO - 

50 - Gab.:Z E O gabarito está de acordo com o artigo 40 do Código Penal Militar INDEFERIDO - 
52 - Gab.:Y D Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
52 - Gab.:V B Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
52 - Gab.:X E Não há alternativa correta  DEFERIDO ANULADA 
52 - Gab.:W A Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 
52 - Gab.:Z C Não há alternativa correta DEFERIDO ANULADA 

53 - Gab.:W D 

Desde o ano de 2007 que tal crime não é inafiançável, a partir do julgamento 
da ADI 3112 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais 
os artigos 14, parágrafo único e 15, parágrafo único da Lei 10.826/2003. No 
mais, o gabarito fornecido está correto, já que de acordo com o artigo 20 da 
Lei 10.826/2003, que prevê a causa de aumento. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:Y B 

Desde o ano de 2007 que tal crime não é inafiançável, a partir do julgamento 
da ADI 3112 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais 
os artigos 14, parágrafo único e 15, parágrafo único da Lei 10.826/2003. No 
mais, o gabarito fornecido está correto, já que de acordo com o artigo 20 da 
Lei 10.826/2003, que prevê a causa de aumento. 

INDEFERIDO - 



53 - Gab.:V E 

Desde o ano de 2007 que tal crime não é inafiançável, a partir do julgamento 
da ADI 3112 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais 
os artigos 14, parágrafo único e 15, parágrafo único da Lei 10.826/2003. No 
mais, o gabarito fornecido está correto, já que de acordo com o artigo 20 da 
Lei 10.826/2003, que prevê a causa de aumento. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:X C 

Desde o ano de 2007 que tal crime não é inafiançável, a partir do julgamento 
da ADI 3112 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais 
os artigos 14, parágrafo único e 15, parágrafo único da Lei 10.826/2003. No 
mais, o gabarito fornecido está correto, já que de acordo com o artigo 20 da 
Lei 10.826/2003, que prevê a causa de aumento. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:Z A 

Desde o ano de 2007 que tal crime não é inafiançável, a partir do julgamento 
da ADI 3112 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais 
os artigos 14, parágrafo único e 15, parágrafo único da Lei 10.826/2003. No 
mais, o gabarito fornecido está correto, já que de acordo com o artigo 20 da 
Lei 10.826/2003, que prevê a causa de aumento. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:W B 

A nomenclatura homicídio simples, como é notório, refere-se ao crime 
descrito no artigo 121, caput do Código Penal, não sendo utilizada tal 
expressão para o crime de homicídio cometido em atividade de grupo de 
extermínio. Por sua vez, o homicídio simples não é crime hediondo, somente 
o sendo o homicídio qualificado ou o homicídio praticado em atividade de 
grupo de extermínio.  

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:Y E 

A nomenclatura homicídio simples, como é notório, refere-se ao crime 
descrito no artigo 121, caput do Código Penal, não sendo utilizada tal 
expressão para o crime de homicídio cometido em atividade de grupo de 
extermínio. Por sua vez, o homicídio simples não é crime hediondo, somente 
o sendo o homicídio qualificado ou o homicídio praticado em atividade de 
grupo de extermínio.  

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:V C 

A nomenclatura homicídio simples, como é notório, refere-se ao crime 
descrito no artigo 121, caput do Código Penal, não sendo utilizada tal 
expressão para o crime de homicídio cometido em atividade de grupo de 
extermínio. Por sua vez, o homicídio simples não é crime hediondo, somente 
o sendo o homicídio qualificado ou o homicídio praticado em atividade de 
grupo de extermínio. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:Z D 

A nomenclatura homicídio simples, como é notório, refere-se ao crime 
descrito no artigo 121, caput do Código Penal, não sendo utilizada tal 
expressão para o crime de homicídio cometido em atividade de grupo de 
extermínio. Por sua vez, o homicídio simples não é crime hediondo, somente 
o sendo o homicídio qualificado ou o homicídio praticado em atividade de 
grupo de extermínio.  

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:X A 

A nomenclatura homicídio simples, como é notório, refere-se ao crime 
descrito no artigo 121, caput do Código Penal, não sendo utilizada tal 
expressão para o crime de homicídio cometido em atividade de grupo de 
extermínio. Por sua vez, o homicídio simples não é crime hediondo, somente 
o sendo o homicídio qualificado ou o homicídio praticado em atividade de 
grupo de extermínio. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:X E O gabarito está de acordo com o artigo 1º, parágrafo 4º, inciso I da Lei 
9.455/97. INDEFERIDO - 

55 - Gab.:Z C 
O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.455/97 prevê figura especial de omissão de 
socorro para essa espécie de crime, de forma que o agente se omitir não 
responderá pelo artigo 135 do Código Penal. Quanto ao efeito de perda do 

INDEFERIDO - 



cargo, este é automático de acordo com a Jurisprudência pacífica dos 
Tribunais Superiores, 

56 - Gab.:Z B 

O artigo 13 do Decreto-lei 3688/41 determina a aplicação das medidas de 
segurança às contravenções penais, de forma que a alternativa indicada no 
recurso está incorreta por afastar por completo a aplicação de tais medidas 
às contravenções. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:X D O gabarito está de acordo com o artigo 4º do Decreto-lei 3688/41, conhecido 
como Lei das Contravenções Penais. INDEFERIDO - 

56 - Gab.:W E O gabarito está de acordo com o artigo 4º do Decreto-lei 3688/41, conhecido 
como Lei das Contravenções Penais. INDEFERIDO - 

57 - Gab.:W B O crime apontado pelo recurso não é de tráfico de entorpecentes, este 
previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. INDEFERIDO - 

57 - Gab.:Z D 

A alternativa indicada no recurso afirmava que a LEI admite a substituição, 
nada dizendo respeito a Jurisprudência. E, como é sabido, o artigo 44 da Lei 
11.343/2006 veda expressamente a substituição de pena, 
independentemente da oscilante jurisprudência a respeito do tema 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:X A 

A alternativa indicada no recurso afirmava que a LEI admite a substituição, 
nada dizendo respeito a Jurisprudência. E, como é sabido, o artigo 44 da Lei 
11.343/2006 veda expressamente a substituição de pena, 
independentemente da oscilante jurisprudência a respeito do tema. No mais, 
o crime de tráfico é necessariamente doloso, não havendo previsão de tráfico 
culposo na lei. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:Y E O artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/2006 prevê causa de diminuição de 
pena para esses crimes. INDEFERIDO - 

59 - Gab.:Y A 

A representação mencionada no artigo 12 da Lei 4898/65, como é 
pacificamente informado pela doutrina e jurisprudência, é a  notícia do crime e 
não a condição da ação penal pública. Nos crimes de abuso de autoridade, a 
ação é pública incondicionada. No mais, o prolongamento da execução de 
toda e qualquer prisão, por si só, independentemente da parte final do artigo, 
já constitui crime de abuso de autoridade. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:X B 
O prolongamento da execução de toda e qualquer prisão, por si só, 
independentemente da parte final do artigo, já constitui crime de abuso de 
autoridade. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V D O crime de abuso de autoridade é necessariamente doloso, não havendo 
previsão da modalidade culposa na Lei 4898/65. INDEFERIDO - 

59 - Gab.:Z E 

A representação mencionada no artigo 12 da Lei 4898/65, como é 
pacificamente informado pela doutrina e jurisprudência, é a  notícia do crime e 
não a condição da ação penal pública. Nos crimes de abuso de autoridade, a 
ação é pública incondicionada. No mais, o prolongamento da execução, por si 
só, independentemente da parte final do artigo, já constitui crime de abuso de 
autoridade. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V E A Lei 8.033/75 do Estado de Goiás consta expressamente da ementa 
divulgada. INDEFERIDO - 

60 - Gab.:X C A Lei 8.033/75 do Estado de Goiás consta expressamente da ementa 
divulgada. INDEFERIDO - 

 
 
 


