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1ª) Tecnicamente a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) constitui: 

a. Um acordo internacional 

b. Uma recomendação 

c. Um tratado internacional 

d. Um pacto 

 

2ª)São considerados direitos humanos de primeira geração, exceto: 

a. direito à vida 

b. direito à liberdade e segurança pessoal 

c. direito à liberdade de pensamento 

d. direito à formação superior 

 

3ª) São exemplos de violações de direitos humanos, exceto: 

a. prisão de pessoa sem motivo justo 

b. interrogatório policial com uso de instrumentos que provoquem sofrimento ao infrator. 

c. mortes de pessoas, provocadas por ações de terroristas 

d. falta de escolas / educação para  as crianças carentes 

 

4ª) São direitos das pessoas, previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, exceto: 

a. livre manifestação de pensamento 

b. direito a nacionalidade 

c. a liberdade de  reunião e associação, mesmo que não pacíficas 

d. de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos 

 

5ª) As relações internacionais de República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição Federal, são regidas por alguns dos 

princípios abaixo, exceto: 

a. prevalência dos direitos humanos 

b. defesa da paz 

c. repúdio ao terrorismo e ao racismo 

d. concessão de cargos políticos–sociais 

 

6ª) São exemplos de direitos sociais previstos nas Constituições do Brasil, exceto: 

a. a segurança 

b. a educação 

c. direito de greve 

d. a liberdade de locomoção 

 

7ª) Constitui uma das diretrizes para a proteção à infância e  à juventude,  previstas na Constituição do Estado de Minas Gerais: 

a. valorização do vínculo familiar e comunitário, como preferencial para a integração social da criança e dos adolescentes 

b. implantação de programas de empregos para crianças de famílias de baixa renda, com a finalidade de valorizar a educação 

escolar 

c.  implantação de programas de adoção visando possibilitar o crescimento e desenvolvimento das crianças, junto a famílias  de 

melhor condição financeira 

d.  pagamento de valor pecuniário às famílias que possuem crianças e jovens em idade escolar 

 

8ª) De acordo com o Estatuto da criança e adolescente, serão considerados crianças ou adolescentes, as pessoas que tiverem as seguintes 

idades e/ou faixas etárias: 

a. criança: até 12 anos de idade, incompletos  - adolescentes: entre 12 e 18 anos de idade. 

b. criança: até 12 anos de idade,   completos  -    adolescentes: entre 13 e 18 anos de idade. 

c. criança: até 15 anos de idade,  incompletos - adolescentes: entre 11 e 18 anos de idade. 

d. criança: até 10 anos de idade,  incompletos - adolescentes: entre 11 e 18 anos de idade. 

 

9ª) Dentre as atribuições dos conselhos tutelares, é correto afirmar que: 

a. É responsável pelo atendimento das necessidades sociais e econômicas das famílias com finalidade de prevenção do delito. 

b. É responsável pelo encaminhamento ao Ministério Público de notícia de fato que constitua infração penal ou administrativa 

contra os direitos da criança ou adolescente. 

c. Deve atender e aconselhar os pais ou responsável somente nos casos de reincidência.  

d. Pode gerir os bens de crianças cujos os pais tenham falecido, até completarem 21 anos. 

 

10ª) São considerados princípios para a educação previstos na Constituição do Estado de Minas Gerais, exceto: 

a. diferenciação das condições para o acesso e frequência à escola e permanência nela. 

b. preservação dos valores educacionais regionais e locais. 

c. gratuidade do ensino público. 

d. liberdade de aprender, ensinar e pesquisar,  e de divulgar o pensamento, a arte e o saber.  

 

11ª) Com relação a evolução histórica dos direitos humanos, é correto afirmar - se que os primeiros documentos que  os consagram: 



a. surgiram na Inglaterra, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. 

b. surgiram na Itália, com a Magna Charta Libertatum, em 1215. 

c. surgiram na França, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

d. embora tenham se desenvolvido a partir do século XVIII, tiveram representação em documentos importantes durante a Idade 

Média, como a Magna Charta. 

 

12ª) Segundo estabelece a Declaração Universal dos Direitos do Homem, constituem direitos de todo homem acusado de um ato 

delituoso, exceto: 

a. De não ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

b. De ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, sem 

garantias à defesa. 

c. De não ser considerado culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito perante o direito 

nacional ou internacional. 

d. De não Ter imposta pena maior do que aquela que , no momento do fato praticado, era aplicável ao ato delituoso. 

 

13ª) A Declaração Universal dos Direitos do Homem consagra: 

a. Em seus trinta artigos, direitos individuais, civis e políticos. 

b. Em seus vinte e cinco artigos, direitos individuais e econômicos e sociais. 

c. Em seus vinte e cinco artigos, direitos individuais, civis políticos, sociais. Econômicos, culturais e ambientais. 

d. Em seus trinta artigos, direitos individuais, civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. 

 

14ª) Segundo o Estatuto da Criança e adolescente, são medidas aplicáveis aos pais ou responsável, por descumprimento de seus deveres, 

exceto: 

a. afastamento do agressor da moradia comum. 

b. concessão da guarda. 

c. inclusão em programa oficial ou comunitário de tratamento a alcoólatra e toxicômanos. 

d. obrigação de matricular o filho ou pupilo em estabelecimento escolar. 

 

15ª) Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, previstos na Constituição Federal, é incorreto afirmar que: 

a. Conceder - se a Habeas Corpus para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes nos 

registros de entidades governamentais ou caráter público. 

b. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia. 

c. Qualquer cidadão é parte legítima para propor Ação Popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público. 

d. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da legitimidade ou interesse social o exigirem. 

 

16ª) NÃO pode propor ação judicial civil para proteção de interesses difusos ou coletivos da criança e do adolescente, segundo a Lei 

8.069/90 

a. a União. 

b. os Estados, Municípios, o Distrito Federal e  os Territórios. 

c. toda associação legalmente constituída há pelo menos um ano. 

d. o Ministério Público.  

 

17ª) A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos podem ser imputados, 

com base na Constituição Federal: 

a. aos mandantes e executores. 

b. apenas aos executores. 

c. aos mandantes, executores e aos que justificadamente tenham se omitido de evitá-los. 

d. aos mandantes, executores e aos que injustificadamente tenham se omitido de evitá-los.  

 

18ª) Segundo dispõe a lei nº 9.455/97, é correto afirmar que constitui crime de tortura, exceto: 

a. Constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando lhe sofrimento físico ou mental, em razão de 

discriminação racial ou religiosa. 

b. Submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato resultante 

de medida legal. 

c. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar medida de 

caráter preventivo. 

d. Constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando – lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de 

obter informação, confissão ou declaração de terceira pessoa.  

 

19ª)  Nos termos da lei 9.455/97, a prática do crime de tortura, por omissão, acarreta as seguintes medidas, EXCETO: 

a. Pena de detenção, para aquele que se omitiu, quando tinha o dever  de evita-las ou apurá-las. 

b. Pena aumentada de um sexto até um terço se o autor for agente público. 

c. Início do cumprimento de pena em regime fechado, qualquer que tenha sido o autor da ação ou omissão. 

d. Perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício. 

 

20ª) Conforme prevê a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito de asilo em outros países: 

a. Não pode ser invocado pelo autor de atos contrários aos previstos entre os objetivos e princípios das Nações Unidas. 

b. É assegurada a todo homem vítima de perseguição legítima em seu país de origem.  

c. Não encontra previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

d. Não admite restrições pela natureza do ato praticado. 

 

21ª) Joselito Torão foi condenado por roubo à mão armada, crime capitulado no artigo 157 do Código Penal Brasileiro, e terá que 

cumprir a pena no Presídio de Segurança Máxima de Contagem. De acordo com a Constituição Estadual, o presidiário possui 



direitos, como assistência médica e jurídica. Assinale abaixo a alternativa que se refere ao direito que Joselito Torão não terá 

enquanto presidiário: 

 

a. receber visitas periódicas de um pastor, conforme dias horários estipulados pela direção do presídio. 

b. participar de cursos profissionalizantes no estabelecimento prisional. 

c. ter acesso a notícias divulgadas fora do estabelecimento carcerário. 

d. ter acesso a informações relativas à execução da pena dos detentos da mesmo cela, por medida de segurança.  

 

22ª) De acordo com a Constituição Estadual, o agente público que no exercício de suas  atribuições e independente da função que exerça, 

violar direito constitucional do cidadão estará passível de: 

a. perda do emprego, seja qual for a violação. 

b. punição,  nos termos da lei. 

c. recompensa, nos termos da lei. 

d. perda da remuneração, seja qual for a violação. 

 

23ª) No Estado de Minas Gerais a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivos o seguinte: 

a. poder e justiça sociais 

b. a justiça social e igualdade 

c. bem estar e justiça social 

d. a igualdade e o bem estar 

 

24ª) A educação, direito de todos é dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando 

o seguinte: 

a. preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho 

b. pleno desenvolvimento da pessoa juridicamente reconhecida 

c. preparo pra a atividade competitiva e sua qualificação para o mercado financeira 

d. pleno desenvolvimento socioeconômico do município e do estado 

 

25ª) O filme CASAMENTO GREGO, comédia romântica, baseado no monólogo cômico escrito e estrelado por Nia Vardalos, e dirigido 

por Joel Zwick retrata a estória da personagem Toula Portokalas que, inicialmente teve seu namoro e casamento “proibido” pelo 

pai, um grego tradicionalíssimo. No filme Toula faz a seguinte afirmação, se referindo ao posicionalmente radical do pai: “As belas 

mulheres gregas, geralmente, fazem três coisas na vida: casam - se com gregos, fazem bebês gregos e alimentam a todos eles até o 

dia de suas mortes”.  

 

Considerando a imposição tradicional do pai de Toula quanto a proibição de seu casamento com um estrangeiro, responda qual dos 

direitos previstos na Declaração dos Direitos Humanos NÃO foi respeitado: 

a.   todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade. 

b.   todo individuo tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 

c.   homem e mulher de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de livremente contrair matrimônio e 

formar família. 

d.   toda pessoa tem direito a um nível de vida para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem – estar. 

 

26ª) O direito à liberdade de locomoção, previsto no art. 5º da Constituição Federal significa que: 

a. todos podem ir e vir onde quiserem, sem qualquer restrição, a qualquer tempo. 

b. todos podem se locomover livremente no território nacional, a qualquer tempo. 

c. todos podem entrar, permanecer e sair do país, com seus bens, em tempo de paz, nos termos da lei. 

d. é livre locomoção no território nacional em tempo de conflito, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou sair com seus 

bens, nos termos da lei. 

 

27ª) São direitos sociais, entre outros: 

a. Aviso prévio, independente do tempo de serviço, de no mínimo, trinta dias. 

b. Licença à gestante, com duração de cento e vinte dias, sem remuneração, mas com garantia do emprego. 

c. Seguro-desemprego, em caso de despedida voluntária do trabalhador. 

d. Seguro-desemprego, em caso de despedida involuntária do trabalhador. 

 

28ª) A autoridade judiciária é competente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) para disciplinar, mediante 

portaria, ou autorizar mediante alvará, a entrada ou permanência de criança ou adolescente, exceto: 

a. desacompanhada dos pais, em casa que explore comercialmente diversões de qualquer natureza. 

b. desacompanhado dos pais ou responsável, em estádio, ginásio e campo esportivo. 

c. bailes ou promoções dançantes. 

d. estabelecimento que explorem comercialmente diversões eletrônicas. 

 

29ª) NÃO é responsável pela prática do crime de tortura, previsto na lei 9.455/97: 

a. quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental. 

b. aquele que  se omite em face de prática do crime de tortura, quando não tinha o dever de evitá-lo ou apurá-la. 

c. quem submete pessoa presa a sofrimento físico ou mental. 

d. aquele que se omite em face da prática do crime de tortura, quando tinha o dever de evitá- la ou apurá-la. 

 

30ª) Constitui violação aos Direitos Fundamentais da pessoa humana, EXCETO:  

a. efetuar sua prisão pela acusação de um crime, com observância das formalidades legais. 

b. efetuar sua prisão por suspeita da prática de crime. 

c. efetuar sua prisão para averiguação. 

d. deixar de comunicar a prisão ao juiz e à família do preso ou pessoa por ele indicada. 

 



31ª) Uma fila quilométrica chamou a atenção de quem passou, na semana passada, pelo campus da universidade de São Paulo(USP), na 

capital paulista. Debaixo de sol, cerca de 50.000 pessoas aguardavam para se inscrever num concurso da Polícia Civil. Muitas ali 

nem sequer sabiam que a tal função de auxiliar  de auxiliar de papiloscopia é para recolher a impressão digital e identificar as 

pessoas, vivas ou mortas. Estavam interessadas nas 193 vagas  e no salário de 530 reais...” (Revista semanal Tudo que eu quero – 

Edição nº 63, 12 de abril de 2002) 

 

As pessoas que formavam a fila na esperança de conseguir um trabalho pleiteavam: 

a. seus direitos políticos 

b. seus direitos civis 

c. seus direitos sociais 

d. seus direitos individuais 

 

32ª) Eram 15h 07 min da quarta feira 23. O horário exato está marcado na última foto borrada da carreira de La Costa – a última. Foi 

clicada no instinto treinado por 20 anos na profissão de repórter fotográfico, no instante em que o tiro lhe atingia o peito, 

atravessava o tórax e saía pelo ombro esquerdo. Depois viria a queda, em frente ao acampamento de sem teto no terreno da 

Volkswagen, São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O fotógrafo  La Costa foi assassinado quando registrava uma invasão de 

sem teto no berço político Lula.” (Reportagem de Capa da Revista Época – nº 271, 28 julho 2003 – Matéria intitulada Uma Bala no 

Peito). 

 

O texto revela a questão da violência urbana que ameaça a paz social brasileira dia a dia. No que diz respeito a segurança Pública é 

correto afirmar que: 

a. é dever de todos e responsabilidade do Estado 

b. é responsabilidade e dever do Estado 

c. é responsabilidade e dever de todos 

d. é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos 

 

33ª) Marque a alternativa INCORRETA: 

a. Todos precisam reunir- se pacificamente em locais abertos ao público, mediante autorização. 

b. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição Federal do Brasil. 

c. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

d. A manifestação de pensamento é livre, sendo vedado o anonimato.  

 

34ª) Dois Amigos pescavam as margens do Rio Pará, no Povoado de Pará dos  Vilelas, no Município de Itaguara/MG e conversam 

enquanto as iscas, presas ao anzol, se banhavam nas águas. O diálogo que eles estabeleciam era política: 

      - Oh Zeca, cê sabe que nóis tem um presente lá em Belzonte que é tão inteligente que foi eleito deputado estadual com dezoito anos, 

sô... 

      - Uai cumprade Zico, o meu subrim inda é mais inteligente, ce vê que ele ganho pra vereador com dezesseis anos, uai....Oi pro se vê 

que menino arisco.... 

 

De acordo com o diálogo entre Zeca e Zico, assinale a resposta CORRETA: 

a. Zeca e Zico falaram mentira porque a lei estabelece a idade mínima de vinte um anos para pessoa se elegera deputado e dezoito 

para vereadores, além de atender a outros requisitos. 

b. Zeca mentiu porque para uma pessoa se eleger a deputado estadual, deve ter no mínimo 30 anos de idade, dentre outros 

requisitos. 

c. Zico falou a verdade porque maior de dezesseis e menor de dezoito anos pode se eleger, desde que autorizado pelos pais, além de 

estabelecer outros requisitos. 

d.  Zeca e Zico falaram a verdade porque a lei estabelece idade mínima de dezoito anos para uma pessoa se eleger a deputado e 

dezesseis para vereador, além de atender a outros requisitos. 

 

35ª) “Toda prisão ou detenção de uma pessoa afeta direitos fundamentais e impõe sofrimentos físicos, psíquicos e morais. Por isso,e para 

que sejam evitado injustiças e outros prejuízos graves, é indispensável a estrita obediência  ao preceito do artigo 9º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, não se admitindo a detenção ou prisão arbitrária de uma pessoa, punindo se o responsável  ou 

responsáveis por um abuso encarceramento sem fundamento legal ou desrespeitando os procedimentos legalmente exigidos, 

inclusive a imediata informação a uma autoridade judiciária.” (Dalmo de Abreu Dallari – Professor Titular da Faculdade de 

Direito da USP; Vice Presidente da Comissão Internacional de Juristas; Ex – Presidente da Comissão de Justiça e Paz da 

Arquidiocese de São Paulo.) 

 

O direito a não sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder é GARANTIDO através do 

seguinte instrumento constitucional: 

a.  hábeas- data 

b.  mandado de injunção 

c.  mandado de segurança 

d.  hábeas- corpus 

 

36ª) Em meio a polêmicas envolvendo sua participação as eleições municipais e diante ao ressentimento demonstrado por alguns 

parlamentares da base aliada, que criticaram a conduta do PT no processo eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

garantiu que continuará dedicando aos prefeitos dos diversos  partidos atenção especial.” (Reportagem do Jornal Estado de Minas. 

Número 22.930, de 09 de outubro de 2004, página 3. – Matéria intitula: Lula garante atenção as prefeitos.) 

 

A participação do presidente, na campanha às eleições municipais diz respeito ao direito: 

a.  Individual 

b.  Social 

c.  Político 

d.  Civil 

 



37ª: São considerados direitos sociais, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada pela Assembleia 

Nacional Constituinte, de 05 de outubro de 1988: 

a. a educação, a saúde, o trabalhador e o lazer. 

b. a educação, a previdência social, a proteção À maternidade a ao casamento. 

c. a assistência aos desempregados, o trabalho, sufrágio universal e a saúde. 

d. a licença à gestante, salário família, casamento e educação. 

 

38ª) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 

direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. Assim, é CORRETO afirmar que: 

a. o ensino fundamental será acessível a todos , baseado no mérito. 

b. a instrução elementar e fundamental será gratuita e obrigatória. 

c. a instrução técnica e profissional será gratuita e obrigatória. 

d. a instrução superior será gratuita e acessível a todos. 

 

39ª) O processo de autodepuração por que passa a corporação é fruto de duas mudanças que tiveram início nos anos 90 e começaram a 

se consolidar agora por expor feridas, para purgá-las em seguida, em vez de escondê-las até que se transformem em um câncer 

incurável. (Reportagem de Capa da Revista Veja – Nr,42 ano 37, de 20 de outubro de 2004 – Matéria Intitulada Os intocáveis.) 

 

O texto revela a guerra do grupo de agentes de elite contra o crime organizado e a corrupção na própria Polícia Federal. É CORRETO 

afirmar que a Polícia Federal tem por missão: 

a.  Exercer a polícia ostensiva e ao preservação da ordem pública. 

b.  Exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 

c.  Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho 

d.  Defender a Pátria e garantir os poderes constitucionais. 

 

40ª) No que diz respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos é CORRETO afirmar que o reconhecimento da dignidade 

inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da: 

a. liberdade, humanidade e paz no mundo. 

b. fraternidade, humanidade e paz no mundo. 

c. fraternidade, justiça e paz no mundo. 

d. liberdade, justiça e paz no mundo. 

 

41ª) A prefeitura municipal de Pedra Polida abriu concurso público para preenchimento de vagas para cargo de analista de sistemas. O 

cidadão Rock Rolando, líder estudantil local, que preenchia todos os requisitos previstos no edital, requereu sua inscrição, sendo 

esta indeferida, sem explicação de motivo de seu indeferimento, pela banca examinadora.Procurando saber das razões de seu 

indeferimento, veio tomar conhecimento de que sua inscrição foi indeferida em virtude de sua atuação a frente de movimento 

estudantil, pleiteando gratuidade no transporte coletivo municipal, o que trouxe transtornos políticos ao prefeito, tomando também 

ciência que  a prefeitura mantinha um banco de dados com registro circunstanciado de tudo sobre sua pessoa, bem como das 

atividades desenvolvidas como líder do movimento estudantil. Diante disso, requereu à prefeitura o requerimento dos registros de 

sua inscrição no concurso, bem como informações a respeito de registro relativos à sua pessoa, constantes no banco de dados da 

prefeitura, sendo ambos negados. 

 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, os remédios jurídicos capazes de assegurar ao cidadão Rock  a sua 

participação no concurso e também o conhecimento das informações relativas a sua pessoa, constantes no banco de dados da 

prefeitura são, respectivamente: 

a. mandado de injunção e mandado de segurança 

b. mandado de segurança e hábeas  data 

c. mandado de injunção e hábeas data 

d. mandado de segurança e mandado de injunção 

 

42ª) Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o que prescreve a Constituição da República Federativa do Brasil, trata-se de 

crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei, a prática de: 

a. racismo. 

b. tortura. 

c. tráfico ilícito de drogas. 

d. sequestro. 

 

43ª) De acordo com o que prescreve a Constituição da República Federativa do Brasil, nas alternativas abaixo marque V para as que 

forem verdadeiras e F para a que forem falsas. A seguir assinale a alternativa correspondente a sequencia de respostas 

CORRETAS. 

1. os analfabetos são inelegíveis, mas podem votar caso queiram. 

2. desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. 

3. a casa é asilo inviolável do indivíduo mas, havendo determinação judicial, nela pode-se penetrar, sem o consentimento do morador, a 

qualquer hora do dia e da noite. 

4. a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e á família do preso ou à 

pessoa por ele indicada. 

 

a.    F-F-F-V         b.   V-V-F-V          c.   F-V-V-F     d.  V-F-V-F 

 

44ª) A lei penal poderá retroagir quando beneficiar: 

a. sociedade       

b. a vítima    

c. o poder judiciário     

d. o réu 

 



45ª) Marque a única alternativa em que todos os direitos constam na Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

a. direito a vida, liberdade, igualdade, férias mensais. 

b. garantia de emprego digno, salário justo, propriedade, voto censitário. 

c. direito a ser respeitado perante a lei como pessoa, direito  de constituir família, direito a nacionalidade, direito a eutanásia. 

d. direito a segurança pessoal, lazer, direito a uma jornada de trabalho justa. 

 

46ª) Dentre as alternativas abaixo, sobre as direitos sociais, marque a única alternativa CORRETA. 

a. voto 

b. proteção à paternidade 

c. assistência aos desamparados 

d. previdência privada 

 

47ª) Sobre os direitos políticos, é CORRETO afirmar que: 

a. São inelegíveis os inalienáveis e os analfabetos. 

b. O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou 

substituído no curso dos mandados poderão ser reeleitos para períodos subseqüentes. 

c. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos 

devem renunciar aos respectivos mandados até seis meses antes do pleito. 

d. Podem alistar – se como eleitores os estrangeiros, e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 

 

48ª) Sobre a prisão de pessoas , a Constituição Federal Brasileira de 1988 elenca alguns dispositivos.  Marque a única alternativa 

CORRETA. 

a. a prisão de qualquer pessoa  e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e a família do preso 

ou á pessoa indicada. 

b. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo lhe assegurada assistência da família e de 

advogado, quando possível. 

c. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. 

d. Ninguém será levado a prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade condicional, com ou sem fiança.  

 

49ª) O artigo 14, da Constituição da República de 1988, estabelece que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos, e , nos termos da lei. Esta tipificação dispõe sobre os direitos políticos. 

 

Com supedâneo na afirmativa acima assinale a única opção CORRETA: 

a. O militar alistável é elegível, atendidas entre outras condições, se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela 

autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

b. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para maior de sessenta e cinco anos 

c. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos 

d. Os analfabetos também são elegíveis. 

 

50ª) A Assembléia Geral das Nações Unidas proclamou a “Declaração Universal dos Direitos do Homem” o ideal comum a ser atingido 

os todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada  de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em 

mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e educação, por promover o respeitos a estes direitos e liberdades, e, pela 

adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e s sua observância 

universais e efetivos, tanto entre os povos próprios Estados Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.  

 

Assinale a única afirmativa CORRETA quanto Declaração Universal dos Direitos do Humanos. 

a. Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração desde que respeitados a 

distinção da espécie, raça, cor , sexo, língua, religião opinião política. 

b. Poderá ser feita distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a quem pertença  uma 

pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

c. Todo homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar  e de gozar asilo em outros países. Este direito não pode ser 

invocado em casos de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios 

das Nações Unidas. 

d. Ninguém será mantido em servidão salvo em caso de guerra declarada, 

 

51ª) A lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 

do inciso 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a lei de Execução Penal e dá outras providências.  

 

Com supedâneo nesta afirmativa assinale a única opção CORRETA: 

a. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras a violência moral, entendida como qualquer conduta 

que configure calúnia, difamação ou injúria. 

b. No atendimento a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá fornecer proteção referente 

á sua segurança pessoal, não incluindo nestes procedimentos acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da 

ocorrência ou do domicílio familiar. 

c. Dependendo da gravidade da violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, poderá a autoridade 

policial, no caso específico, adotar procedimentos determinando que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida. 

d. Como medida protetiva de urgência á ofendida, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar o 

afastamento da ofendida do lar, sem determinara separação de corpos, por tratar-se tal separação de matéria de direito civil.  

 

52ª) A lei nº 9.807,  de 13 de julho de 1999, estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a 

vítimas e a testemunhas ameaçadas  e dispões sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado 

efetiva colaboração à  investigação policial  e ao processo criminal. Com supedâneo nesta afirmativa assinale a única opção 

CORRETA: 



a. A proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes independem da gravidade da coação ou da ameaça à 

integridade física. 

b. Estão incluídos na proteção os indivíduos condenados que esteja, cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar 

em qualquer de suas modalidades. 

c. A proteção oferecida pelo programa terá a duração mínima de dois anos. 

d. Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas. 

 

53ª) A entidade supranacional denominada Organização da Nações Unidas – ONU, teve seus objetivos definidos na chamada Carta da 

ONU. Marque a opção que NÃO TEM RELAÇÃO com os objetivos da ONU: 

a. Legislar sobre a segurança pública nacional. 

b. Defender o respeito aos direitos humanos. 

c. Defender o respeito às liberdades fundamentais de todos. 

d. Obter cooperação internacional na solução de problemas internacionais. 

 

54ª)  Com relação aos Direitos Civis e Políticos, É FALSA a seguinte afirmativa: 

a. Todo indivíduo tem direito à liberdade e a segurança de sua pessoa. 

b. Todo indivíduo preso será informado, no momento do fato, das razões dessa detenção. 

c. Ninguém pode ser objeto de prisão ou detenção arbitrária. 

d. Todo indivíduo ilegalmente preso não terá o direito a compensação. 

 

55ª) Assinale a opção FALSA no que se refere às principais características dos direitos fundamentais: 

a. Os direitos humanos fundamentais não se perdem com o passar do tempo. 

b. Os direitos fundamentais não se transferem de uma pessoa para a outra. 

c. Os direitos fundamentais não podem ser desrespeitados por nenhuma lei ou autoridade 

d. Os direitos fundamentais aplicam – se apenas a alguns indivíduos representantes do Estado. 

 

56ª) É CORRETO AFIRMAR  que segurança pública é: 

a. dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. 

b. um método de controle das ações  dos cidadãos com finalidade de proteção de seus direitos individuais. 

c. um dever do Estado, não podendo ser atribuídas responsabilidades aos cidadãos. 

d. um sistema de proteção do indivíduo que tem por objetivo eliminar todos ao tipos de ameaças contra a seguridade social. 

 

57ª) Quanto ao papel da política face aos direitos fundamentais É FALSA a afirmativa: 

a. A polícia é uma instituição de serviço à cidadania. 

b. Direitos humanos, segurança pública e cidadania são temas antagônicos. 

c. A política é necessária para manutenção e preservação do estado democrático. 

d. Direitos humanos, cada vez mais, está relacionado a política. 

   

58ª) A Constituição do Brasil prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...”, com base nesta premissa, 

È ERRADO AFIRMAR que:  

a. Os homens e mulheres são iguais em  direitos e obrigações, nos termos da Constituição. 

b. O direito à moradia será concedido aos estrangeiros residentes no país. 

c. Ninguém será submetido a tratamento desumano. 

d. É assegurado o livre exercício de cultos religiosos. 

 

59ª) A assistência à saúde é dever do estado QUE IMPLICA na garantia de: 

a. Valorização do profissional da educação. 

b. Dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e tratamento de saúde. 

c. Participação exclusiva de instituições estrangeiras no Sistema Único de Saúde – SUS 

d. Integralidade na prestação de contas relativas a tratamentos particulares. 

 

60ª) CONSTITUI objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: 

a. garantir o desenvolvimento internacional. 

b. radicar a pobreza e a marginalização. 

c. reduzir as desigualdades sociais. 

d. promover cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 

 

61ª) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e 

conservá-lo para as gerações presentes e futuras. Para tanto É ATRIBUIÇÃO do Estado: 

a. promover a educação ambiental a partir do ensino superior. 

b. criar parques industriais. 

c. preservar os recursos bioterapêuticos regionais. 

d. proibir a poluição. 

 

62ª)  Toda criança e adolescente têm direito à educação, DEVENDO ao Estado ASSEGURAR: 

a. Ensino supletivo, obrigatório e gratuito. 

b. Atendimento em creche às crianças de zero a cinco anos de idade. 

c. Vaga em escolas particulares quando a rede pública não puder atender a todos. 

d. Atendimento educacional especializado às crianças super - dotadas. 

 

63ª) Em que ÉPOCA histórica a Declaração dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas: 

 

a. Após a Guerra Fria com o advento do muro de Berlim. 

b. Após a Segunda Guerra Mundial. 

c. Durante o movimento ideológico denominado iluminismo. 



d. Durante a revolução Bolchevique. 

 

64ª) O vendedor ambulante Clodovil Lacerda, de 56 anos de idade, foi preso tentando sequestrar o Boeing da Companhia TAM, que 

seguia de Cuiabá para São Paulo, pois estava inconformado por não ter conseguido sua aposentadoria. Segundo a Declaração dos 

Direitos Humanos, o Sr. Clodovil foi  acusado da prática de um crime, e TERÁ o direito a: 

a. uma audiência parcial e privada por parte de um tribunal independente. 

b. uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e parcial. 

c. uma audiência justa e privada por parte de um tribunal dependente. 

d. uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial. 

 

65ª) Chico Bento nasceu no interior de Minas Gerais. Ele começou a trabalhar no campo ainda jovem. Ultimamente Chico não tem 

andado nada bento com o que tem ouvido nos jornais sobre a reforma previdenciária. Dos direitos sociais previstos na constituição 

Federal, elencados logo abaixo assinale aquele que Chico Bento NÃO POSSUI como trabalhador rural: 

a. fundo de garantia por tempo de serviço. 

b. diferença de salários e exercício de funções, de acordo com  o estado civil 

c. seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

d. salário família para seus dependentes de baixa renda. 

 

66ª) Toda e qualquer pessoa que vier a cometer um crime, estará sujeito às penalidades da lei. No Brasil NÃO SE APLICA a pena de: 

a. privação da liberdade. 

b. interdição dos direitos. 

c. caráter perpétuo. 

d. multa. 

 

67ª) Logo abaixo estão relacionados alguns direitos previstos na Constituição Federal. Qual dos direitos relacionados NÃO SE REFERE 

Aos Direitos Sociais: 

a. proteção ao idoso. 

b. assistência aos desamparados. 

c. moradia. 

d. proteção à maternidade e à infância. 

 

68ª) Documento escrito para suavizar os males irreparáveis da guerra, de suprimir os rigores inúteis e melhorar a sorte dos militares 

feridos nos campos de batalha, bem como regular o uso da bandeira e braçadeira com uma cruz vermelha sobre o fundo branco, 

para o pessoal neutro em conflitos armados: 

a. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1783. 

b. Constituição Francesa de 1848. 

c. Convenção de Genebra de 1864. 

d. Ato Geral da Conferência de Bruxelas de 1890. 

 

69ª) Em conformidade com a Constituição Federal do Brasil, a educação, saúde, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância, assistência aos desamparados são considerados direitos: 

a. civis. 

b. fundamentais. 

c. políticos . 

d. sociais. 

 

70ª) Quanto aos Direitos Humanos Fundamentais, eles apresentam algumas características, EXCETO: 

a. são imprescritíveis. 

b. são intermitentes. 

c. são irrenunciáveis. 

d. são inalienáveis. 

 

71ª) A segurança pública, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

a. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. 

b. Polícia Rodoviária Federal, Policia Civil e Guarda Nacional. 

c. Corpos de Bombeiros Militares, Polícia Militar e Policia Civil. 

d. Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal e Policia Municipal. 

 

72ª) È considerado um dos primeiros documentos dos Direitos Humanos escrito  “para implantar a justiça na terra, para destruir os 

maus e mal, para prevenir a agressão do fraco pelo forte.... para iluminar o mundo e proporcionar o bem-estar ao povo”. 

a. Lei das XII Tábuas. 

b. Os Dez Mandamentos. 

c. Código de Hamurabi. 

d. Magna Carta. 

 

73ª) É CORRETO afirmar: A missão universal da libertação dos povos que teve como característica marcante os direitos do homem 

ocorreu primeiramente: 

a. Carta Magna. 

b. Declaração de 1789. 

c. Bill of Rights. 

d. Declaração de Virgínia. 

 

74ª) É CORRETO afirmar que “O FIM DA SOCIEDADE É A FELICIDADE COMUM” diz respeito a um direito social fundamental, 

disposto na: 



a. Declaração Universal dos Direitos dos Humanos 

b. Declaração dos Direitos da Virgínia. 

c. Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. 

d. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

 

75ª) Um grupo ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais (MST) invadiu a Fazenda Tabocal, no município de Frei Inocêncio, no 

Vale do Rio Doce. A coordenação estadual disse que a ocupação foi para pressionar o governo federal a acelerar o processo de 

reforma agrária. Os sem terras derrubaram várias cercas para entrarem na propriedade e montaram um acampamento a 50 

metros da sede do imóvel. (Reportagem do Caderno Nacional do Estado de Minas Gerais do dia 11 de agosto de 2004). O MST 

violou qual direito do proprietário do imóvel. 

a. fundamental  

b. civil 

c. político 

d. social 

 

76ª) Sobre os Direitos Humanos Fundamentais, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 

a. Os Direitos Humanos não podem ser utilizados como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades  ilícitas, nem 

tampouco como argumento para afastamento ou  diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total 

consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. 

b. Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal são absolutos, uma vez que encontram consagrados 

pela Carta Magna. 

c. Os direitos fundamentais  nascem  para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem contudo, 

desconhecerem a subordinação do indivíduo ao Estado, como garantia de que eles operem dentro dos limites impostos pelo direito. 

d. O estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana pode ser definido, também, como 

direitos humanos fundamentais. 

 

77ª) O artigo 1º da Constituição Brasileira abrange princípios fundamentais. São fundamentos desse artigo, EXCETO: 

a. soberania 

b. a dignidade da pessoa humana 

c. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

d. a segurança pública. 

 

78ª) Com relação ao art. 5º da Constituição, marque a alternativa correta: 

a. ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial competente, salvo nos 

casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. 

b. a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por 

ele indicada, em um prazo máximo de 48 horas a partir de sua prisão. 

c. o preso tem direito a identificação dos responsáveis por sua prisão e por interrogatório policial. 

d. o preso será informado de seus direitos, entre os quais de dizer a verdade sendo-lhe assegurado assistência da família e de 

advogado. 

 

79ª) Com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque a alternativa CORRETA:    

a. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial por Comissão formada pela Organização das Nações Unidas. 

b. Surgiu nos primórdios da humanidade com finalidade de regular as relações entre as pessoas que compunham as diversas tribos, 

e foi mais efetiva na antiga mesopotâmia. 

c. Surgiu com o conflito entre os Senhores Feudais e Reis, na idade média, vindo a se perpetuar com a concepção do Bill of Right. 

d. Surgiu com as ideias iluministas da Revolução Francesa de 1789 e se expandiu para o mundo. 

 

80ª) No dia 23 de outubro de 2005 houve o referendo sobre a proibição ou não do comércio de armas de fogo e munição no Brasil. O 

desarmamento é importante e fundamental para a construção da paz social e a preservação da vida, que é o nosso bem maior. O 

direito de participar democraticamente do referendo, a segurança pública e a vida são respectivamente: 

a. Direito social, individual e político. 

b. Direito político, social e individual. 

c. Direito econômico, individual e político 

d. Direito individual, político e social. 

 

81ª) Com relação ao instrumentos constitucionais de garantia de direitos, marque a alternativa CORRETA:   

a. Conceder-se á habeas data sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

b. Conceder-se à mandado de injunção para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público. 

c. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

que o Estado participe, à moralidade  administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

d. Conceder-se á mandado de segurança para assegurar o conhecimento de informação  relativas á pessoa do impetrante, constantes 

de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; ou para a retificação de dados, quando não se prefira 

fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

 

82ª) É direito de uma pessoa presa em flagrante delito, conforme o artigo 5º da Constituição: 

a. A identificação dos policiais e testemunhas que presenciaram a sua prisão. 

b. Assistência religiosa, da família e de advogado. 

c. A comunicação de sua prisão e o local onde se encontra a pessoa por ele indicada, imediatamente. 

d. Ser mantida em cela especial, separada de outros presos, se menor de 21 anos. 

 



83ª) São direitos sociais, conforme o artigo 6º da Constituição da República do Brasil. 

a. A educação, a previdência social e a moradia. 

b. A saúde, o trabalho e a propriedade. 

c. A proteção à maternidade, à liberdade de consciência. 

d. O lazer, a segurança, a previdência social e a livre manifestação de pensamento. 

 

84ª) A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é: 

a. livre, independentemente de censura ou licença. 

b. passível de censura e livre  de licença. 

c. livre, independentemente de censura, mas dependente de licença. 

d. passível tanto de censura quanto de licença. 

 

85ª)  A revista Veja, em edição 1928 de 26 de outubro de 2005, publicou ema reportagem especial intitulada “7 Soluções contra o crime”. 

A primeira solução é dar opção de lazer e profissão aos jovens pobres. Nessa primeira citação é a experiência de Belo Horizonte, 

quando no ano de 2002, na favela do Morro das Pedras, a mais violenta de BH, o número de homicídios caiu pela metade em 

apenas 5 meses, depois que o governo usou escola do bairro para oferecer oficinas profissionalizantes aos jovens. O incremento 

dessa política de segurança pelos atores sociais envolvidos, protegeu os Direitos Humanos dos jovens do Morro da Pedras.  

 

Pode se dizer, no caso presente que foram assegurados os seguintes direitos sociais: 

a. direito à saúde, lazer e trabalho. 

b. direito à educação, moradia e trabalho. 

c. direito à assistência ao desempregado e a saúde. 

d. direito à educação e a segurança. 

 

86ª) A constituição da Federal prevê que “...todos são iguais perante a lê, sem distinção de qualquer natureza...” Com base na Carta 

Magna, podemos considerar CORRETO que:  

a. é assegurado livre exercício dos cultos religiosos, porém não é garantida a proteção dos locais de realização destes cultos. 

b. o direito à moradia não será concedido aos estrangeiros residentes no país,que na forma da lei, adquiriram a nacionalidade 

brasileira. 

c. constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra ordem constitucional e o Estado 

democrático. 

d. são elegíveis os analfabetos.  

 

87ª) A lei, segundo o Artigo 5º da Constituição:  
a) poderá sempre retroagir. 

b) poderá retroagir para definir penas mais severas. 

c) não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. 

d) não poderá punir a discriminação. 

 

88ª) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão: 
a) em virtude de lei. 

b) em virtude de ato de autoridade pública. 

c) em virtude de decisão judicial. 

d) em razão de guerra declarada. 

 

89ª) Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, previstos na Constituição Federal, é CORRETO afirmar que: 

a. Pode haver crime sem lei anterior que o defina, bem como pena sem prévia cominação legal. 

b. Poderá haver prisão civil por dívida, exceto a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia.  

c. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, porém não haverá indenização por dano material, moral ou à imagem. 

d. Conceder-se à habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro 

ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

 

 90ª) Analise estas afirmativas concernentes a atributos dos direitos humanos  fundamentais: 

I. Os direitos humanos não se perdem por decurso de prazo. 

II. Não há disponibilidade de transferência, gratuita ou onerosa, dos direitos humanos. 

III. Os direitos humanos  fundamentais devem ser garantidos pelo Poder Público, mediante mecanismos coercitivos, já 

que não se revela suficiente seu mero reconhecimento abstrato. 

 

A partir dessa análise, é CORRETO afirmar que os atributos caracterizados nas afirmativas I,II e III são, respectivamente, 

a. a inalienabilidade, a irrenunciabilidade e a imperatividade. 

b. a imprescritibilidade, a inalienabilidade e a efetividade. 

c. a imprescritibilidade, a inalienabilidade e a inviolabilidade. 

d. a inviolabilidade, a irrenunciabilidade e a efetividade. 

 

91ª) Considerando o histórico dos direitos humanos, é INCORRETO  afirmar que; 

a. A consagração normativa dos direitos humanos fundamentais, de caráter universal, se deu com a promulgação, pela Assembleia 

Nacional Francesa, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

b. A Magna Charta Libertatum, adotada pelo Império Romano, constitui relevante antecedente histórico das declarações de direitos 

humanos fundamentais. 

c. Cristianismo influenciou intensamente a afirmação dos direitos humanos. 

d. Todas as Constituições brasileiras, desde a do Império até a atual, consagraram, cada qual, um rol  de direitos fundamentais. 

 

92ª ) Entre as seguintes espécies de penas, a ÚNICA admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro é a de: 

a. banimento. 



b. caráter perpétuo. 

c. perda dos bens. 

d. trabalhos forçados. 

 

93ª ) Entre os direitos assegurados ao presidiário pela Constituição do Estado de Minas Gerais, NÃO se insere o de: 

a. acesso a dados relativos à execução de sua pena. 

b. acesso à formação educacional do ensinos Fundamental e Médio. 

c. acesso a notícia divulgada fora do ambiente carcerário. 

d. garantia de creche ou outras condições necessárias a permitir que as presidiárias permaneçam com seus filhos, durante o período 

de amamentação. 

 

94ª ) Considerando-se a sistemática Constitucional Brasileira de garantia de direitos, é INCORRETO afirmar que: 

a. A autoridade competente no caso de eminente perigo público pode usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário 

indenização posterior no caso de dano. 

b. A lei só retroagirá para beneficiar o réu. 

c. Direito à obtenção de certidões junto ao Poder Público, se condiciona a prévio recolhimento de taxa, desde que legalmente 

exigida. 

d. Os filhos havidos ou não, da relação do casamento ou adoção, têm os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias no que se refere à filiação. 

 

95ª ) De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, é vedada a adoção de criança e adolescente por: 

a. divorciados. 

b. irmãos do adotando. 

c. separados judicialmente. 

d. tios do adotando. 

 

96ª ) Consoante a Constituição do Estado de Minas Gerais, é vedado ao Estado, EXCETO: 

a. Cobrar custas e despesas judiciais nas ações de habeas corpus e mandado de segurança. 

b. Criar distinção de brasileiros ou preferência em relação ás demais unidades de Federação. 

c. Estabelecer culto religioso ou igreja. 

d. Recusar a fé de documento público. 

 

97ª) O conjunto de regras que como desdobramento do princípio democrático de previsto na Constituição, disciplina os meios de 

participação do indivíduo no governo do Estado, ou seja, os modos  de atuação da soberania popular, define, especialmente, a 

categoria de direitos: 

a. de nacionalidade 

b. indivíduos 

c. políticos 

d. sociais 

 

98ª)  A constituição atribui legitimidade para propositura de ação popular, EXCLUSIVAMENTE. 

a. a partido político com representante no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. 

b. a partido político com representação no Congresso, a organização sindical e a entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. 

c. ao cidadão. 

d. ao Procurador Geral da República. 

 

99ª) De acordo com a Constituição Federal, os direitos relativos aos trabalhadores são duas ordens: direitos dos trabalhadores em suas 

relações de trabalho e de direitos coletivos dos trabalhadores. Não integra os direitos coletivos dos trabalhadores: 

a. direito de associação profissional ou sindical 

b. direito a greve 

c. direito a substituição processual 

d. direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho 

 

100ª) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, todos os 

direitos abaixo,relacionados, EXCETO. 

a. Efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação. 

b. Direito ao seguro desemprego, repouso semanal remunerado. 

c. Direito à educação, à cultura, ao esporte e lazer. 

d. Direito ao trabalho, à liberdade, à dignidade. 

 

101ª)  Complete as lacunas com V ou F e assinale a opção CORRETA: 

( ) O Estatuto da Criança e Adolescente considera que aquela pessoa que contar com até onze anos de idade é adolescente, já aquela 

pessoa entre doze e dezoito anos de idade é adulto.  

(  ) O direito à liberdade prevista no ECA, compreende o de participar da vida política, na forma da lei. 

(  ) As entidades que desenvolvem programas de abrigo podem desmembrar grupos de irmãos 

( ) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e adolescente.  

a. F,V,F,V. 

b. V,V,F,V. 

c. F,V,V,F. 

d. F,V,F,F  

 

102ª)  A Constituição Federal estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, desde que observados alguns requesitos, 

EXCETO: 



a. A lei não poderá exigir autorização do Estado para fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. 

b. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou 

econômica, na mesma base territorial. 

c. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. 

d. Não é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 

 

103ª)  Analise as afirmativas abaixo e a assinale a opção que corresponde à resposta CORRETA, de acordo com a lei 9.455 de 07 de abril 

de 1997 (Lei de Tortura): 

I. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. 

II. Obter por meio violento informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. 

III. Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de 

aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 

IV. Provocar ação ou omissão de natureza criminosa através de constrangimento ou grave ameaça. 

a. todas as afirmativas estão corretas. 

b. Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c. Apenas as afirmativas II,III e IV estão corretas. 

d. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

  

104ª)  Considerando- se a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é INCORRETO afirmar que: 

a. foi proclamada pela Organização das Nações Unidas. 

b. prevê instrumentos processuais de Direito Internacional garantidores da eficácia dos direitos que contém. 

c. se trata de documento de que o Brasil é signatário. 

d. se trata de importante conquista dos direitos humanos fundamentais em âmbito internacional. 

 

105ª)  Considerando-se a previsão de direitos e garantias fundamentais da Constituição do Estado de Minas Gerais, é INCORRETO 

que: 

a. A publicidade, o contraditório, a ampla defesa e a motivação de despachos e decisões, entre outros requisitos de validade, serão 

observados nos processos administrativos. 

b. Ninguém sofrerá qualquer forma de prejuízo ou discriminação pelo fato de litigar, administrativa ou judicialmente, com Poder 

Público. 

c. Direito de todos requerer ou obter informação sobre projeto do Poder Público, sem qualquer tipo de restrição.  

d. Exercício do direito de petição ou representação, bem como a obtenção de certidão para defesa de direito ou esclarecimento de 

situação pessoal, não depende do pagamento de taxa, de emolumentos ou de garantia de instância. 

 

106ª)  Sobre a liberdade de locomoção é CORRETO afirmar: 

a) A autoridade pública não pode restringir a liberdade de locomoção no território nacional em tempo de paz. 

b) Não é necessário observar a lei para sair do território nacional com os próprios bens. 

c) A liberdade de locomoção dentro do território nacional não pode sofrer restrições nem mesmo em tempo de guerra. 

d) A autoridade pública pode restringir a liberdade de locomoção dentro do território nacional, desde que justifique seu ato. 

 

107ª)  Considere as seguintes características dos direitos humanos: 

1. Impossibilidade de que sejam transferidos a título oneroso ou gratuito 

2. Impossibilidade de que sejam desrespeitados seja por determinações infraconstitucionais ou por ato de autoridades, sob 

pena de responsabilidade. 

3. Impossibilidade de sua extinção pelo decurso de prazo. 

4. Garantia de que o Poder Público não apenas os reconheça no plano abstrato, mas faça valer mediante mecanismos 

coercitivos. 

 

Na ordem em que são apresentadas, essas características correspondem a: 

a. efetividade, imprescitibilidade, complementaridade e inviolabilidade. 

b. Imprescitibilidade, irrenunciabilidade, universalidade e efetividade. 

c. Inalienabilidade, inviolabilidade, imprescitibilidade  e efetividade. 

d. Inviolabilidade, imprescitibilidade, interdependência e universabilidade. 

 

108ª) A Magna Charta Libertatum, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

foram editadas, respectivamente: 

a. pela monarquia inglesa, pela Assembléia Nacional da França, e pela Organização das Nações Unidas. 

b. Pelo antigo senado romano, pelo Estado fascista italiano, pela Assembléia Nacional da França. 

c. Pelo Império Romano, pela Convenção Americana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

d. Pelo Vaticano, pela Organização das Nações Unidas e pela monarquia inglesa. 

 

109ª) Considerando a disciplina constitucional do Estado de Minas Gerais sobre a assistência social e a adequação e a educação, é 

CORRETO afirmar: 

a. A assistência social prestada pelo Estado tem caráter contributivo e envolve a participação da população na formulação das 

políticas e no controle das ações. 

b. Ao estado é vedado auxiliar recursos públicos, as instituições de ensino de natureza confessional. 

c. As ações estaduais na área de assistência social submetem-se à diretriz de desconcentração administrativa, segundo a política de 

regionalização com participação de entidade beneficente e de assistência social. 

d. O ensino é livremente promovido pela iniciativa privada submetendo-se, neste caso exclusivamente, ás diretrizes e bases da 

educação nacional.  

 

110ª)  Consoante o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, NÃO é correto afirmar: 

a. A prestação de assistência jurídica integrada e gratuita ao adolescente, independentemente da necessidade deste, é obrigatória na 

hipótese de procedimento de apuração de ato infracional que lhe seja atribuído. 



b. A vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias é obrigatória. 

c. Criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompleta, e adolescente aquele entre 12 e dezoito anos de idade. 

d. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e privados, são obrigados a manter alojamento 

conjunto, possibilitando a permanência junto à mãe. 

 

111ª)  Para que o maior de 65 anos tenha acesso à gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, é necessário:  

a) fazer cadastro e obter declaração de gratuidade junto ao órgão municipal competente. 

b) fazer cadastro e obter declaração de gravidade junto ao órgão estadual competente. 

c) apresentar qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. 

d) apresentar renda igual ou inferior a dois salários mínimos. 

 

112ª) Considera-se, nos termos da Lei, violência contra o idoso qualquer ação ou omissão:  
a) praticada pelo poder público, desde que cause dano físico. 

b) desde que praticada em local privado. 

c) praticada por particulares, desde que cause dano físico. 

d) praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. 

 

113ª) Alguém só NÃO poderá entrar na casa de outro, sem consentimento deste, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição 

Federal: 

a. em caso de desastre. 

b. em caso de flagrante delito. 

c. para prender suspeito de crime. 

d. para  prestar socorro. 

 

114ª)  Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, três afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

a. considera-se criança, para efeitos do estatuto, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente entre 12 e 18 anos de 

idade. 

b. adoção é revogável.  

c. a tutela será deferida, nos termos da lei civil a pessoa de até 18 anos de idade incompletos. 

d. podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. 

 

115ª) De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, CORRETO, afirmar que: 

a. Estado garante a liberdade de reunião e outras liberdades constitucionais. 

b. Toda pessoa será discriminada ou prejudicada pelo fator de litigar com órgão ou entidade estadual, no âmbito administrativo ou 

no judicial. 

c. Estado não garante a defesa da ordem pública, da segurança pessoal e dos patrimônios público e privado.  

d. Estado de Minas Gerais não assegura em seu território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais 

previstos na Constituição Federal. 

 

116ª) Marque a alternativa INCORRETA: 

a. o racismo constitui uma violação aos direitos humanos. 

b. a livre escolha emprego é tutelada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

c. não será considerado violador de Direitos o Estado que não garantir condições de educação à suas crianças. 

d. a tortura é proibida na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988.  

 

117ª) Marque a alternativa CORRETA acerca do direito do idoso ao respeito: 

a) a autoridade pública pode adentrar na casa do idoso sem seu consentimento. 

b) não abrange a inviolabilidade de suas crenças. 

c) não abrange a proteção da imagem. 

d) seus objetos pessoais são invioláveis. 

 

118ª) Um cidadão que presenciar violação aos direitos do idoso deve: 

a) abster-se de qualquer conduta. 

b) agir diretamente para impedir sua concretização. 

c) comunicar o fato à autoridade competente. 

d) comunicar o fato aos familiares da vítima. 

 

119ª) A casa é asilo inviolável do indivíduo, por essa razão, ninguém nela pode adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso 

de:  

(A) determinação judicial, em qualquer horário. 

(B) flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

(C) ordem expressa de autoridade judicial ou administrativa. 

(D) prática de atividade ilícita. 

 

 

120ª) A Constituição Federal estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, desde que observados alguns requisitos, 

EXCETO: 

a. A lei não poderá exigir autorização do Estado para fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. 

b. É vedada a criação de mais de um órgão sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na 

mesma base territorial. 

c. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. 

d. Não é obrigado a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 

 



121ª) A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de 

ações: 

a) da União, apenas. 

b) da União e dos Estados, apenas. 

c) dos Estados e do Município, apenas. 

d) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

122ª) A aplicação de dispositivo pertinente à extraterritorialidade da denominada Lei de Tortura, sob o 9.455/97, se dá nas seguintes 

hipóteses: 

A. (   )  vítima estrangeira e autor brasileiro. 

B. (   )  vítima brasileira e autor da tortura encontrado em local em que a legislação pátria seja aplicável. 

C. (   )  vítima brasileira e autor estrangeiro. 

D. (   )  vítima e autor brasileiros. 

 

123ª) Os direitos econômicos, sociais e culturais surgiram a partir da seguinte época histórica: 

A. (   )  Guerra do Golfo, com a criação dos países independentes. 

B. (   )  Revolução Industrial na França. 

C. (   )  Revolução dos Farrapos, com a aprovação da lei da igualdade. 

D. (   )  Guerra das Malvinas, entre Inglaterra e Argentina. 

 

124ª) O militar estadual está sujeito à Lei Penal Militar. Nos crimes Militares cometidos, em regra, o militar é julgado pela Justiça 

Militar Estadual, porém, há exceções em que o militar deve ser julgado pela justiça comum. Assinale em qual dos casos isto 

acontece: 

A. (   ) crimes dolosos contra o patrimônio sob a administração militar. 

B. (   ) crimes culposos contra o patrimônio particular. 

C. (   ) crimes dolosos contra a vida de militar. 

D. (   ) crimes dolosos contra a vida de civil. 

 

125ª) Conforme disposto na Constituição Federal, o militar, sendo eleito para um cargo de Deputado Estadual, se contar com mais de 10 

(dez) anos de serviço, estará na seguinte situação: 

A. (   )  Ficará, permanentemente, agregado ao respectivo quadro. 

B. (   )  Passará, automaticamente, no ato da divulgação do resultado da eleição, para a inatividade. 

C. (   )  Ficará, enquanto durar o mandato eletivo, à disposição da Assembleia Legislativa. 

D. (   )  Passará, automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.  

 

126ª) Todas as alternativas abaixo mencionadas descrevem condutas tipificadas como crime de abuso de autoridade previstas na Lei nº 

4.898, de 09 de Dezembro de 1965, EXCETO: 

A. (   )  praticar atentado contra à inviolabilidade do domicílio. 

B. (   )  submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. 

C. (   )  executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder. 

D. (   )  perseguir qualquer pessoa em situação que faça presumir ser esta autora de infração penal. 

 

127ª) Marque a opção CORRETA. Conforme dispositivos constantes da Lei nº 8.069, de 13Jul90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

a conduta descrita como crime ou contravenção penal quando praticada por menor, considera-se: 

A. (   )  ato delinqüente. 

B. (   )  ato infracional. 

C. (   )  ato delituoso. 

D. (   )  infração penal. 

 

128 ª ) De acordo com a Lei nº 8.072, de 25Jul90 (Lei de Crimes Hediondos), é considerado crime hediondo: 

A. (   )  homicídio culposo. 

B. (   )  induzimento, instigação ou auxílio à suicídio. 

C. (   )  aborto provocado por terceiro. 

D. (   )  estupro.  

  

129ª) A Lei nº 9.455, de 07Abr97, dispõe sobre os crimes de tortura. Com base nesta, marque a única opção CORRETA dentre as 

alternativas abaixo: 

A. (   )  o condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime semi-fechado. 

B. (   )  o crime de tortura é inafiançável. 

C. (   )  o condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime aberto. 

D. (   )  o crime de tortura é afiançável e suscetível de graça e anistia.  

 

130ª) É considerado crime hediondo: 

A. (   )  furto qualificado. 

B. (   )  sedução. 

C. (   )  ultraje público ao pudor. 

D. (   )         estupro. 

 

131ª ) A criança apreendida pela prática de um ato infracional será encaminhada, em ordem de precedência, ao (s): 

A. (   )  pais/responsáveis, Conselho Tutelar, Juiz. 

B. (   )  Conselho Tutelar, Juiz, Pais/responsáveis. 

C. (   )  pais/responsáveis, Conselho Tutelar, Delegado de Polícia. 

D. (   )  Conselho Tutelar, Juiz, Delegado de Polícia. 

 



132ª ) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher: 

a) Apenas as ações que causem dano físico, perpetradas por seus maridos ou companheiros. 

b) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial. 

c) Ações ou omissões ocorridas no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, desde 

que exista vínculo familiar. 

d) Ações que causem dano físico, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, desde que haja coabitação. 

 

133ª ) A garantia de prioridade conferida à criança e ao adolescente compreende: 

(A) a destinação privilegiada de recursos públicos, desde que seja nas políticas de educação. 

(B) a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

(C) a primazia de receber proteção e socorro somente nas políticas de saúde. 

(D) a primazia de receber proteção e socorro, desde que em situação de urgência. 

 

134ª ) As condições adequadas ao aleitamento materno, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

(A) não fazem parte das políticas estabelecidas pelo referido Estatuto. 

(B) não alcançam os filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade. 

(C) não têm que ser propiciadas aos filhos de servidoras do Município. 

(D) devem ser propiciadas pelo poder público, pelas instituições e pelos empregadores. 

 

135ª) A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu Art. 5º, trata dos “Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”. Das 

opções abaixo, marque a única alternativa que representa um desses Direitos: 

A. (   )  Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 

B. (   )  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

C. (   )  Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 

D. (   )  Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.  

 

136ª) Conforme a legislação em vigor é CORRETO dizer que: 

A. (   )  Os crimes dolosos contra a vida, praticados por Policiais Militares, contra civis, serão de competência da Justiça Comum. 

B. (   )  Em qualquer situação o crime praticado com arma da PMMG será considerado como crime militar. 

C. (   )  No Brasil, em nenhuma situação, haverá pena de morte. 

D. (   )  Aos militares da reserva não se aplica a Lei Penal Militar.  

 

137ª) Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão, obrigatoriamente, comunicados ao: 

(A) Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

(B) Conselho Tutelar, para que entregue imediatamente a criança para adoção. 

(C) Prefeito Municipal, sem prejuízo de outras providências legais. 

(D) Secretário Municipal de Educação, sem prejuízo de outras providências legais. 

 

138ª) Assinale a alternativa CORRETA. Segundo a Lei nº 8.069, de 13/07/90, tanto a criança como o adolescente, EXCETO: 

A. (   )  podem ser submetidos à medida socioeducativa.  

B. (   )  podem ser submetidos à medida de proteção. 

C. (   )  podem ser encaminhados para família substituta. 

D. (   )  tem os seus direitos garantidos pela Constituição Federal e pelo ECA. 

 

139ª)  Durante a noite, não se pode penetrar na casa, sem o consentimento do morador: 

A. (   )  em caso de flagrante delito. 

B. (   )  para prestar socorro. 

C. (   )  por determinação judicial. 

D. (   )  em caso de desastre. 

 

140ª ) A prisão de alguém poderá ser feita: 

a) sem qualquer formalidade, desde que o agente seja subversivo. 

b) imediatamente, quando existam suspeitas sobre a conduta punível do indivíduo. 

c) em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. 

d) em virtude de ordem do delegado de Polícia. 

 

141ª) O direito de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o 

mesmo local, exige, previamente: 

A. (   )  autorização judicial. 

B. (   )  aviso à autoridade competente.  

C. (   )  permissão policial. 

D. (   )  licença municipal 

 

142ª ) No que ser refere à criança e ao adolescente, é CORRETO afirmar que: 

A. (   ) A medida sócio educativa denominada liberdade  assistida poderá ser aplicada a uma criança que vier a praticar um ato infracional. 

B. (   ) A   vacinação das  crianças  nos  casos  recomendados pelas autoridades sanitárias não é obrigatória.  

C. (  ) A identificação do recém-nascido mediante registro  de  sua  impressão  plantar e da  impressão  digital  da  mãe  é  obrigatória  pelos  

hospitais  e  demais  estabelecimentos públicos e particulares, de atenção à saúde de gestantes. 

D. (   ) A  falta  de  recursos  materiais  constitui  motivo  suficiente para a suspensão do poder familiar. 

 

143ª ) A respeito dos crimes de tortura, é CORRETO afirmar que: 

A. (   ) A fiança  poderá  ser  concedida  ao preso acusado de crime de tortura, quando se tratar de conduta omissiva. 



B. (   ) O início do  cumprimento da pena decorrente de condenação por crime de tortura deverá  ocorrer,  independentemente  de  qual  seja  a  

participação  do  autor,  no regime fechado.  

C. (  ) O intenso  sofrimento  mental,  com  emprego de grave ameaça à pessoa sob sua  autoridade, como forma de aplicar castigo pessoal, 

constitui crime de tortura. 

D. (   ) No crime de tortura, a pena é aumentada de um quinto até um terço, se o crime é cometido por agente público. 

 

144ª ) Sobre os crimes hediondos, é CORRETO afirmar que: 

A. (   )  é possível a concessão do livramento condicional. 

B. (   )  o crime de roubo em que da violência contra pessoa resulta lesão corporal grave, é considerado hediondo. 

C. (   )  admite-se o pagamento de fiança. 

D. (   )  a prisão temporária terá prazo de quinze dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 

 

145ª ) NÃO é direito e garantia fundamental previsto na Constituição Federal/88: 

A. (   )  plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.  

B. (   )  assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. 

C. (   )  o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 

D. (   )  toda prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. 

 

146ª) Sobre os crimes hediondos, é CORRETO afirmar que: 

a)  crime de roubo em que da violência contra pessoa resulta lesão corporal grave, é considerado hediondo. 

b) admite-se o pagamento de fiança. 

c) a prisão temporária terá prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 

d) é possível a concessão da anistia. 

 

147ª) Segundo a Constituição da República de 1988, assinale a alternativa CORRETA: 

A. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, em hipótese alguma, sem o consentimento do morador. 

B. Não haverá pena de trabalhos forçados, salvo nos casos de guerra externa. 

C. São admissíveis, no processo, provas obtidas por meios ilícitos. 

D. Ninguém será considerado culpado até o transito em julgado da sentença penal condenatória. 

 

148ª ) Assinale a opção CORRETA: 

A. Compete, privativamente, à Polícia Federal, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 

B. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, em Minas Gerais se subordinam ao Governador do Estado. 

C. Ao militar são permitidas a sindicalização e a greve. 

D. A remuneração do servidor público não será reajustada periodicamente conforme previsão constitucional.  

 

149ª) Para os direitos e garantias individuais previstos no art. 5 º da Constituição Federal de 1988, podemos dizer que NÃO são: 

A. Relativos. 

B. Absolutos. 

C. Fundamentais. 

D. Necessários.  

 

149ª) Como medida judicial e constitucional contra ato arbitrário da autoridade pública, não amparado pelo habeas corpus ou habeas 

data, definimos com correto o seguinte: 

A. Ação Civil Pública. 

B. Mandado de Segurança. 

C. Ação Popular. 

D. Mandado de Injunção. 

 

150ª) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é CORRETO afirmar que: 

A. Criança possui até 12 anos incompletos e o adolescente entre 12 e 16 anos. 

B. Criança possui até 14 anos incompletos e o adolescente entre 14 e 18 anos. 

C. Criança possui até 12 anos incompletos e o adolescente entre 12 e 18 anos. 

D. Criança possui até 14 anos incompletos e o adolescente entre 14 e 16 anos. 

 

151ª ) Em qual opção abaixo encontramos o principio da anterioridade da lei: 

A. (   )  Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime. 

B. (   )  Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.  

C. (   )  Considera-se praticado o crime no momento em que se produz o resultado. 

D. (   )  Não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. 

 

152ª ) O servidor da Guarda Municipal, ao atuar no logradouros públicos e espaços comunitários: 

(A) não tem o dever de respeitar o direito da criança de brincar. 

(B) deve respeitar o direito de ir, vir e ficar do adolescente. 

(C) pode reprimir o direito de ir e vir do adolescente, independentemente de restrições legais. 

(D) pode usar de violência contra criança ou adolescente, desde que seja para preservar o patrimônio público. 

 

153ª) Em relação à Lei nº 9.455/1997, que define os crimes de tortura, assinale a ÚNICA alternativa CORRETA. Constitui crime de 

tortura: 

A. (  ) constranger alguém mesmo sem o emprego de violência ou grave ameaça, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da 

vítima ou de terceira pessoa. 

B. (  ) constranger alguém com emprego de qualquer tipo de ameaça, causando-lhe sofrimento físico e não mental. 

C. (  ) submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, 

como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 

D. (  ) constranger alguém com emprego de qualquer tipo de ameaça, causando-lhe somente sofrimento mental. 



 

154ª ) O praça militar estadual que for condenada pela prática de crime de tortura: 

A. (  ) somente perderá a função por intermédio de instauração de PAD ou PADS. 

B. (   ) somente perderá a função por intermédio de condenação na justiça militar. 

C. (  ) perderá a graduação decorrente da condenação pelo crime de tortura. 

D. (  ) não perderão a graduação decorrente da condenação pelo crime de tortura. 

 

155ª) Conforme a Lei Federal nº 9455, de 07abr97, caracteriza crime de tortura: 

A. (  ) o homicídio qualificado por emprego de veneno. 

B. (  ) o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça para obter informações, declarações ou confissões. 

C. (  ) a ofensa a integridade física corporal ou a saúde de outrem que resulta em incapacidade física. 

D. (  ) o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça com o fim de obter vantagem econômica. 

 

156ª ) Sobre o crime de tortura é CORRETO afirmar que: 

A. (  ) é afiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

B. (  ) é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. 

C. (  ) é afiançável e suscetível de graça ou anistia. 

D. (  ) é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

 

157ª ) Conforme a Lei 9.455 de 07abr97 (define os crimes de tortura e dá outras providências) marque a alternativa CORRETA. 

A. (  ) Apenas as autoridades públicas, tais como instituições militares, Órgãos do Governo e Polícia Federal podem cometer o crime de tortura, 

pois o delito é personalíssimo. 

B. (  ) O crime tem sua consumação com a imposição do sofrimento físico ou moral com o fim de obter informação, declaração ou confissão da 

vítima ou de terceira pessoa. 

C. (  ) Para configurar o crime de tortura há necessidade, além da vítima, testemunha e prova material. 

D. (  ) O crime de tortura é caracterizado somente pela lesão corporal resultante dos maus tratos comprovados em exame de corpo de delito 

 

158ª ) Assinale a alternativa CORRETA. Nos crimes de tortura a pena é aumentada de um sexto até um terço quando: 

A. (  ) cometido em razão de discriminação racial ou religiosa. 

B. (  ) cometido com intenso sofrimento psicológico e continuado. 

C. (  ) cometido no período noturno. 

D. (  ) cometido contra portador de deficiência física. 

 

159ª ) A Lei nº 4.898/65 (lei do abuso de autoridade) disserta que quando o abuso for cometido por agente da autoridade policial, civil ou 

militar, poderá ser cominada a pena autônoma ou a acessória, de não poder o acusado exercer função de natureza policial ou 

militar no município da culpa, por prazo de: 

A. (  ) Um a cinco anos. 

B. (  ) Um a dois anos. 

C. (  ) Um a três anos. 

D. (  ) Um a quatro anos.  

 

160ª ) A Lei nº 9455/97 define os crimes de tortura, pelo que é CORRETO afirmar que: 

A. (  ) O crime de tortura pode ser cometido por qualquer pessoa do povo, pois trata-se de crime "comum". 

B. (  ) O crime de tortura só pode ser cometido por funcionário público, pois trata-se de crime "próprio". 

C. (  ) O crime de tortura só pode ser cometido por funcionários da área de segurança pública, pois trata-se de crime "próprio". 

D. (  ) O crime de tortura só pode ser cometido por policiais, pois trata-se de crime "próprio”.  

 

162ª ) A Lei nº 9455/97 (lei de tortura), prevê as seguintes causas especiais de aumento de pena: 

A. (  ) I. Se o crime é cometido para se obter vantagem pecuniária; II Se o crime é cometido coagindo outrem para a execução material da 

infração; III. Se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente, adolescente ou maior de sessenta anos. 

B. (  ) I. Se o crime é cometido para se obter vantagem pecuniária; II Se o crime é cometido coagindo outrem para a execução material da 

infração; III Se o crime é cometido mediante fraude ou abuso de confiança. 

C. (  ) I. Se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente, adolescente ou maior de sessenta anos; II. Se o crime é cometido por agente 

público; III. Se o crime é cometido mediante sequestro. 

D. (  ) I. Se o crime é cometido à noite; II. Se o crime é cometido por autor reincidente; III. Se o crime é cometido mediante sequestro. 

 

163ª) Em que situação estará a administração pública obrigada a conceder o habeas data: 

A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 

entidades governamentais ou de caráter público. 

B. Para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. 

C. Sempre que a falta de norma reguladora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. 

D. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. 

 

164ª ) Qual das generalizações abaixo é verdadeira em relação à Constituição? 

A. (   )  Não haverá pena de morte. 

B. (   )  Nenhum brasileiro será extraditado. 

C. (   )  O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. 

D. (   )  São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 

 

165ª ) O habeas-data somente é cabível quando as informações constam de: 

A. (   )  bancos de dados que publicam listagens pela imprensa. 

B. (   )  bancos de dados que cerceiam o crédito da pessoa. 

C. (   )  bancos de dados de entidades governamentais e de caráter público. 

D. (   )  bancos de dados que publicam listagens e cerceiam o crédito da pessoa. 

 



166ª) De acordo com a Constituição Federal de 1988, o princípio da inviolabilidade da casa, segundo o qual ninguém nela pode penetrar 

sem o consentimento do morador, é excetuado na seguinte hipótese: 

A. ( ) para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. 

B. ( ) em caso de flagrante delito ou, em qualquer horário, por determinação judicial. 

C. ( ) em caso de desastre ou, em qualquer horário, por determinação judicial. 

D. ( ) na vigência do estado de defesa, em qualquer ponto do território nacional.  

 

167ª) De acordo com a Constituição Federal de 1988 a liberdade de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, e desde 

que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local: 

A. (  ) está condicionada à autorização prévia da autoridade competente, caso programada para município com mais de um milhão de habitantes. 

B. (  ) independe de autorização, mas exige prévio aviso à autoridade competente. 

C. (  ) na vigência do estado de defesa, não poderá sofrer restrições caso não exercida no seio de associação profissional. 

D. (  ) na vigência do estado de sítio, poderá ser suspensa por decisão do Conselho da República e do Senado Federal. 

 

168ª ) Ao se debater sobre os crimes de tortura, conforme o previsto na Lei nº 9.455, de 07/04/97, é CORRETO afirmar que: 

A. (  ) o condenado por omissão em relação a uma das condutas previstas nessa Lei, quando tinha o dever de evitá-las, iniciará o cumprimento da 

pena em regime fechado. 

B. (  ) somente nos casos em que o crime for cometido contra criança ou maior de 60 anos é que o condenado iniciará o cumprimento da pena em 

regime fechado. 

C. (  ) é caso de aumento de pena cometer o crime mediante sequestro. 

D. (  ) não há previsão na lei de outro tipo de pena diferente da reclusão. 

 

169ª)  O § 8º do art. 206 da Constituição da República Federativa do Brasil incumbe ao Estado assegurar a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A Lei Federal nº 

11.340, de 07/08/06, criou mecanismos para isto e prevê como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher EXCETO: 

A. (  ) os casos de destruição parcial dos documentos da mulher, configurando-se violência patrimonial. 

B. (  ) conduta que impede a mulher de usar qualquer método contraceptivo, configurando-se violência sexual. 

C. (  ) conduta que ofenda sua saúde corporal, configurando-se violência moral. 

D. (  ) conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, enquadrando-se em violência moral. 

 

170ª) Seguindo-se orientações da Lei Federal nº 11.340, de 07/08/06, a autoridade policial, ao atender uma mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, entre outras providências, deverá EXCETO: 

A. (  ) garantir proteção policial, em todos os casos, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

B. (  ) fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para local seguro, nos casos em que ela houver sido vítima de agressão física. 

C. (  ) informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 

D. (  ) acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local do domicílio familiar, desde que haja determinação judicial. 

 

171ª ) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. A afirmativa acima está: 

A. (  ) parcialmente correta, vez que apenas a sindicalização é proibida. 

B. (  ) totalmente correta. 

C. (  ) parcialmente correta, vez que apenas a greve é proibida. 

D. (  ) totalmente incorreta, vez que não há, no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer restrição à sindicalização e greve. 

 

172ª) De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, a segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos: 

A. (  ) Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. 

B. (  ) Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. 

C. (  ) Polícia Civil, Polícia Militar, Guardas Municipais. 

D. (  ) Polícia Civil, Polícia Civil, Agentes Penitenciários Estaduais 

 

173a) Assinale a alternativa CORRETA em relação aos seguintes enunciados: 

I. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente à autoridade administrativa 

competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 

II. O militar, enquanto em serviço efetivo, pode estar filiado a partido político, vedada a candidatura a cargo eletivo. 

III. Ao servidor público, e ao militar, é garantido o direito à livre associação sindical. 

IV. O princípio da legalidade,  nos  termos  da  Constituição Federal, impõe que nenhuma pessoa poderá  ser  obrigada  a  

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, pelo que uma  obrigação  criada por um decreto ou portaria, por 

exemplo, se não amparados em lei, será inconstitucional. 

 

A. (    ) Existem somente dois enunciados corretos. 

B. (    ) Existe somente um enunciado correto. 

C. (    ) Existem somente três enunciados corretos. 

D. (    ) Todos ou nenhum dos enunciados é correto. 

 

174a) A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a inviolabilidade do domicílio, em seu art. 5º, XI, além de outros 

direitos e garantias individuais, como a de que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o 

consentimento do morador.” Nesse sentido, é CORRETO afirmar que:  

a) Um policial militar que passa diante de uma residência à noite e percebe a presença de três indivíduos cometendo o crime de tráfico de 

entorpecentes, deve aguardar o dia amanhecer para ingressar no local e prender os criminosos.  

b) Um oficial de justiça pode, mediante determinação judicial, entrar em uma residência no período da noite sem o consentimento do 

morador.  

c) A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio compreende a tutela da intimidade, da honra, da vida privada, bem como a 

proteção individual e familiar que, em nenhuma hipótese, poderá ser ameaçada pelo Estado.  



d) A constituição prevê algumas exceções à garantia da inviolabilidade: em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou, 

durante o dia, por determinação judicial.  

 

175a)  Nos termos da Constituição Mineira, a Segurança Pública é exercida através dos seguintes órgãos: 

A. (    ) Polícia Militar e Polícia Civil. 

B. (    ) Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil.  

C. (    ) Polícia Militar. 

D. (    ) Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil e Bombeiro Militar.  

 

176a) Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

A. (    ) Serão permitidas reportagens com fotos de crianças e adolescentes autores de ato infracional quando a autoridade judiciária 

entender conveniente e autorizar. 

B. (    ) A medida de internação será aplicável ao adolescente que praticar ato infracional mediante grave ameaça ou violência à 

pessoa. 

C. (    ) Pelo princípio da brevidade, a internação do adolescente deverá ter um tempo mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 3 (três) 

anos. 

D. (    ) Para concessão da remissão é necessário o reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade do  adolescente, por meio 

de provas suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional. 

 

177a) Saulo foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Com base nessa situação hipotética, assinale a 

alternativa CORRETA, considerando o que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil acerca desse ato: 

a) Trata-se de crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.  

b) Trata-se de crime inafiançável, mas suscetível de graça.  

c) Trata-se de crime que admite fiança, mas insuscetível de graça ou anistia.  

d) Trata-se de crime inafiançável, mas suscetível de anistia.  

 

178ª ) O princípio do “Estado de Inocência” previsto no art. 5o, LVII, da CF, visa impedir: 

A. (   )  seja o réu preso preventivamente. 

B. (   )  que sofra a chamada “pena antecipada”. 

C. (   )  que seja preso em razão de pronúncia. 

D. (   )  que seja mantido preso, em caso de prisão em flagrante. 

 

179a ) Nos termos da Lei nº 9.455/97, a prática do crime de tortura, por ação ou omissão, acarreta as seguintes medidas, EXCETO: 

A. (   )  pena de detenção, para aquele que se omitiu, quando tinha o dever de evitá-lo ou apurá-lo. 

B. (   )  pena aumentada de um sexto até um terço se o autor for agente público. 

C. (   )  início do cumprimento de pena em regime fechado, qualquer que tenha sido o autor da ação ou omissão. 

D. (   )  o crime é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

 

180ª ) A propósito dos direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal (CF), assinale a opção CORRETA: 

A. (    ) Uma profissão ou um ofício somente podem ser exercidos pelo particular depois de regulamentados em lei e nos termos dessa 

regulamentação; 

B. (    ) A casa é o asilo inviolável do indivíduo, mas nela pode-se penetrar, mesmo sem o consentimento do morador, por 

determinação judicial, desde que durante o dia; 

C. (    ) A autoridade policial pode determinar a quebra do sigilo telefônico de alguém, desde que isto seja útil para a investigação de 

crime; 

D. (    ) A CF assegura o direito de reunião sem armas e para fins pacíficos, exigindo apenas que, antes do ato, se requeira autorização 

à autoridade competente. 

 

181ª ) Julgue os itens a seguir e marque a opção INCORRETA: 

 

A. (    ) A prática de crime de tortura contra maiores de 60 anos tem previsão de aumento de pena. 

B. (    ) A aplicação de dispositivo pertinente à extraterritorialidade da Lei 9.455/97 se dá nas hipóteses de ser a vítima brasileira e 

autor da tortura encontrado em local em que a legislação pátria seja aplicável. 

C. (    ) A prática do crime de tortura, por ação ou omissão, implica no início do cumprimento de pena em regime fechado, qualquer 

que tenha sido o autor da ação ou omissão. 

D. (    ) A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos podem ser 

imputados, com base na legislação específica aos mandantes, executores e aos que injustificadamente tenham se omitido de evitá-los. 

 

182ª) Julgue os itens a seguir e marque a opção INCORRETA: 

A. (    ) Segundo o ECA, é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a sete anos. 

B. (    ) É proibida a hospedagem de criança e adolescentes em hotel, motel, pensão, ou estabelecimento congênere, salvo se 

autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. 

C. (    ) São princípios a que está sujeita a medida sócio-educativa de internação, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

D. (    )             Dentre outros, são direitos e garantias da Criança e do Adolescente o de ir e vir ressalvadas as restrições legais. 

 

183ª ) Trata-se de crime de competência da justiça comum: 

A. (   ) Homicídio doloso praticado por PM da ativa contra militar de folga. 

B. (   ) Homicídio culposo praticado por militar da ativa, em serviço, contra civil. 

C. (   ) Homicídio   doloso  praticado   por   militar   de   folga,  dentro  de   seu   quartel, contra civil. 

D. (   ) Lesão corporal dolosa praticada por militar em serviço contra civil. 

 

184ª ) É CORRETO afirmar, com base na Lei nº 4898/95 (abuso de autoridade), que:. 

A. (  ) A perda do cargo é uma sanção de natureza administrativa.  



B. (  ) Ao  condenado  pelo  delito  de  abuso  de  autoridade  pode-se   aplicar   a   pena   restritiva de direito denominada “ prestação  de  serviço 

à comunidade” na sanção penal.   

C. (   ) Cabe na sanção penal detenção por trinta dias a seis meses.  

D. (   ) O Código Penal não é considerado na hora de aplicar a pena. 

 

185ª ) De acordo com a Constituição da República/88, no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, pode-se afirmar que: 

A. (   ) O  envolvimento  comprovado  de  brasileiro  naturalizado,  em  tráfico  ilícito de  entorpecentes, autoriza  a  sua  extradição para fins de 

julgamento pela justiça do país que o reclama. 

B. (   ) Uma  lei  que  venha  a  aumentar o tempo de contribuição para aposentadoria no  serviço  público,  de  35  para 40 anos,  se  aplicaria 

aquele que se aposentou antes de sua vigência, pois ainda não possui o direito adquirido. 

C. (   ) A  reunião  em  locais abertos  ao  público,  ainda  que  de  forma  pacífica  e sem  armas,  necessita  de  autorização  prévia  da   

autoridade  competente,  para  que   medidas de segurança  possam ser adotadas com oportunidade. 

D. (   ) Para o desligamento de ofício,  de  militar  da  PMMG,  sem  estabilidade,  não  é  necessário   observar  os  princípios   da  ampla  defesa, 

bastando assegurar-lhe o direito ao  contraditório para efetivar o seu do ato de exclusão. 

 

186a ) Trata-se de uma medida assegurada pela Constituição Federal Brasileira: 

A. (   )  acesso às informações, sem resguardo do sigilo da fonte, mesmo quando necessário ao exercício profissional, em razão da 

vedação do anonimato. 

B. (   )  a concessão de asilo político é um princípio adotado pela República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. 

C. (   )  poderá haver juízo ou tribunal de exceção apenas nos casos de estados de defesa e de sítio. 

D. (   )  o referendo e o mandado de segurança coletivo são direitos políticos que asseguram o exercício da soberania popular. 

 

187ª) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis (ECA, art. 15). Segundo a 

legislação, o direito à liberdade compreende vários aspectos, dentre eles: 

(A) participar do ensino à distância para poder trabalhar. 

(B) estudar, obedecer as leis e ir a eventos culturais. 

(C) realizar as tarefas de casa e conservar seu material escolar. 

(D) brincar, praticar esportes e divertir-se. 

 

188ª ) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa com idade até: 

(A) onze anos. 

(B) treze anos. 

(C) quatorze anos incompletos. 

(D) doze anos incompletos. 

 

189ª) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados 

os recursos escolares, e os casos de elevados níveis de repetência devem ser:  

(A) encaminhados pela professora à direção da escola, para a devida advertência do aluno. 

(B) comunicados ao Conselho Tutelar pelos dirigentes de estabelecimentos de Ensino Fundamental. 

(C) notificados à secretaria da escola, pelo professor, para devido registro no livro de ocorrências. 

(D) registrados no diário de classe, para posterior notificação ao Conselho de Escola. 

 

190ª) De acordo com a Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Esta 

variedade de violência contra a mulher constitui: 

(A) uma das formas de violação dos direitos humanos. 

(B) um problema de ordem familiar e financeira. 

(C) uma conduta desfavorável à educação da criança. 

(D) um aspecto da questão de gênero, restrito à ordem particular. 

 

191ª) Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a questão INCORRETA: 

A. (   )  O ato infracional cometido por adolescente aos dezesseis anos só enseja a adoção de medidas até aos dezoito anos de idade, 

ocasião em que este passa a ser imputável. 

B. (   )  O policial responsável pela apreensão do adolescente, deve informá-lo acerca de seus direitos. 

C. (   )  O Ministério Público pode requisitar condução coercitiva do adolescente, pela Polícia Militar a fim de instaurar procedimentos 

administrativos e, para instruí-los. 

D. (   )  É vedado divulgar à imprensa a identidade do adolescente infrator. 

 

192ª) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente NÃO é proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 

A. (   )  bilhetes lotéricos e equivalentes. 

B. (   )  bebida alcoólica. 

C. (   )  fogos de estampido com reduzido potencial, e com incapacidade de provocar qualquer dano físico em caso de utilização 

indevida. 

D. (   )  armas e munições. 

 

193ª) Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, previstos na Constituição Federal, é INCORRETO afirmar:  

A. (   )  A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre não devem ser comunicados ao juiz competente. 

B. (   )  Ninguém será preso senão em flagrante delito. 

C. (   )  O preso deve ser informado de seus direitos. 

D. (   )  Deve ser assegurado ao preso a assistência da família e de advogado. 

 

194ª) De acordo com a Lei nº 9.455, de 07 de Abril de 1997, Lei da Tortura, é INCORRETO afirmar que:  

A. (   )  Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a sofrimento físico e mental. 

B. (   )  Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência a fim de obter informação. 



C. (   )  Constitui crime de tortura, obter confissão da vítima. 

D. (   )  Constitui crime de tortura constranger alguém, com emprego de grave ameaça, em razão de discriminação religiosa. 

 

195ª) De acordo a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios, EXCETO: 

A. (   )  Independência Nacional. 

B. (   )  Prevalência do Direito Internacional Humanitário. 

C. (   )  Igualdade entre os Estados. 

D. (   )  Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

 

196ª ) Segundo a Constituição Federal, constitui crime inafiançável e imprescritível: 

A. (   )  A prática da tortura. 

B. (   )  A prática do Terrorismo. 

C. (   )  O tráfico de entorpecentes e drogas afins. 

D. (   )  A prática do racismo.    

 

197ª ) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), é INCORRETO afirmar que: 

A. (   )  A DUDH é como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. 

B. (   )  A DUDH é uma lei que temos que cumprir. 

C. (   )  A DUDH diz que todas as pessoas devem viver em liberdade e em paz. 

D. (   )  De acordo com a DUDH é essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. 

 

198ª) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à liberdade que compreende vários 

aspectos, EXCETO: 

A. (   )  Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

B. (   )  Participar da vida política, na forma da lei. 

C. (   )  Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 

D. (   )  Ir, vir e estar nos logradouros públicos que bem desejar. 

 

199ª) Marque a única alternativa CORRETA. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 

constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, CONCEDER-SE-Á: 

A. (   )  Habeas data.   

B. (   )  Habeas corpus.   

C. (   )  Mandado de segurança. 

D. (   )  Mandado de injunção 

 

200ª) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos marque a única alternativa INCORRETA: 

A. (   )  Toda pessoa tem direito à instrução que será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais.  

B. (   )  A maternidade e a infância geram direito a cuidados e assistências especiais, exceção feita para crianças nascidas fora do 

matrimônio, que não gozarão de idêntica proteção social.  

C. (   )  O repouso e o lazer são direitos assegurados na Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

D. (   )  Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.  

 

201ª) Na violência contra a mulher, um dos quadros de violência mais frequentes é aquele que acontece dentro dos próprios lares e, 

diante disso, uma das causas mais presente é o: 

(A) desamparo da família de baixa renda. 

(B) afastamento dos valores religiosos. 

(C) analfabetismo. 

(D) alcoolismo. 

 

202ª) João e Juan são amigos. Eles são jovens adolescentes que conversam sobre tudo, inclusive política. A respeito das eleições de 

outubro, ambos se interessaram em votar. Contudo pairou sobre eles uma dúvida: Em que caso, dentre os descritos abaixo, o voto 

é facultativo? Responda a alternativa CORRETA: 

A. (  ) para os maiores de sessenta anos de idade. 

B. (  ) para os maiores de quatorze anos e menores de dezesseis. 

C. (  ) para os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos. 

D. (  ) para os maiores de setenta anos de idade. 

 

203ª) Nas afirmativas abaixo, assinale (V) para as que forem verdadeiras e (F) para as que forem falsas e, a seguir, assinale a alternativa 

que corresponda à sequência CORRETA: 

1. (  ) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 

2. (  ) o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. 

3. (  ) o preso tem direito a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 

4. (  ) às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos até um ano após o nascimento. 

A. (  ) V,F,V, F. 

B. (  ) V,V,V,F. 

C. (  ) F,F,V,V. 

D. (  ) V,V,F,F. 

 

204ª) Um mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político, exclusivamente em defesa de interesse de seus filiados. 

b) partido político, desde que tenha representação no Congresso Nacional. 

c) entidade sindical, somente quando constituída há mais de dois anos. 

d) associação educacional, em favor de seus membros, qualquer que seja o tempo de funcionamento. 

 



205ª) O cidadão pode promover a defesa do meio ambiente em juízo através: 

a) da ação popular, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

b) da propositura da ação civil pública, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

c) do mandado de injunção, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

d) da ação popular, sendo ressarcido pelas custas judiciais caso ocorra o ônus da sucumbência. 

 

206ª) A proteção do trabalhador em face da automação. 

a) depende exclusivamente do poder normativo da justiça trabalhista. 

b) é proibida pela Constituição Federal. 

c) deve ser garantida na forma do que dispuser a lei. 

d) independe de lei regulamentadora desse direito social, razão pela qual é absoluta. 

 

207ª) Observe o seguinte: 

I- É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 

II- Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 

III-As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente. 

IV- A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em 

seu funcionamento. 

 

São verdadeiros, no sistema constitucional brasileiro, 

a) somente I e II. 

b) somente III e IV. 

c) somente I, II e III. 

d) somente II, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

208ª) Assinale a alternativa que não contém direito individual ou coletivo, nem garantia fundamental, sob a égide da Constituição da 

República: 

a) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição da República. 

b) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e  suas liturgias. 

c) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. 

d) É plena e não comporta exceção a liberdade de associação para quaisquer fins. 

 

209ª)  Assinale a assertiva correta. 

a) A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação não admite qualquer restrição ou limitação por 

parte do Poder Público, pois isto equivaleria ao restabelecimento da censura prévia. 

b) A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de dívida decorrente de atividade 

produtiva. 

c) O legislador poderá outorgar ao júri competência para conhecer também de crimes culposos contra a vida. 

d) O uso de propriedade particular pelo Poder Público depende de indenização prévia. 

 

210ª) As normas do art. 5° da Constituição Federal de 1988 destinam-se: 

a) a brasileiros e portugueses apenas. 

b) a brasileiros e estrangeiros residentes no País e, em certos casos, também a estrangeiros não residentes. 

c) exclusivamente aos estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil. 

d) somente aos brasileiros natos. 

e) aos brasileiros natos e naturalizados, e não aos estrangeiros, em qualquer hipótese. 

 

211ª)  Sobre a inviolabilidade do domicílio do indivíduo, é incorreto afirmar que: 

a) o ingresso de qualquer pessoa, inclusive autoridades públicas, pode ocorrer quando autorizado pelo morador. 

b) trata-se de princípio de natureza absoluta, não admitindo qualquer tipo de exceção. 

c) pode ocorrer a entrada, sem autorização do morador em caso de flagrante delito. 

d) o ingresso para prestar socorro independe de consentimento do morador. 

 

212ª) A garantia usada para viabilizar a retificação de informações equívocadas sobre o impetrante existentes em banco de dados oficial 

ou de caráter público denomina-se: 

a) habeas corpus. 

b) mandado de injunção.    

c) mandado de segurança.   

d) ação popular. 

e) habeas data. 

 

213ª) Os direitos sociais dos trabalhadores, previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 

a) são iguais para os trabalhadores urbanos e rurais. 

b) podem ser restringidos, em caso de calamidade pública. 

c) são estendidos aos servidores públicos civis. 

d) abrangem tanto os empregados, como os servidores públicos civis e militares. 

 

214ª) De acordo com o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Ainda sobre os direitos e garantias fundamentais, está correto afirmar: 



a) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 

b) É livre, desde que respeitada a posição religiosa oficial do País, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação. 

c) A todos são assegurados, desde que em dia com o pagamento das taxas: o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder; e à obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 

situações de interesse pessoal. 

d) São admissíveis, desde que justificadas, as provas obtidas por meio ilícito. 

 

215ª) Não se encontra no rol dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal: 

a) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 

b) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

c) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

d) salário-família pago em razão do dependente do trabalhador, independentemente da renda. 

 

216ª) Identifique o remédio constitucional utilizado quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania: 

a) habeas data. 

b) mandado de injunção. 

c) mandado de segurança. 

d) habeas corpus. 

 

217ª) A Constituição Federal assegura à categoria dos trabalhadores, EXCETO: 

a) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

b) fundo de garantia do tempo de serviço. 

c) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal. 

d) licença a gestante de 180 dias.   

 

218ª) A Constituição Federal determina que 

a) se presuma a culpa daquele que está sob investigação policial. 

b) ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, salvo nos crimes de tortura, tráfico de entorpecentes e 

terrorismo. 

c) é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, salvo em casos de rebelião. 

d) às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 

 

 

219ª) No Brasil, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá  usar de propriedade particular, 

a) assegurada ao proprietário indenização prévia, independentemente da prova de dano. 

b) assegurada ao proprietário indenização prévia, se houver dano. 

c) assegurada ao proprietário indenização ulterior, independentemente da prova de dano. 

d) assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

 

220ª)  Uma associação civil, regularmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, caso tenha um direito líquido e certo seu 

violado, de modo ilegal e abusivo, por ato de autoridade pública, tem como remédio constitucional apropriado para sua defesa 

a) ação civil pública. 

b) habeas data.  

c) mandado de segurança coletivo. 

d) ação popular. 

 

221ª) A Constituição Federal prevê que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. Esse 

dispositivo de proteção abrange 

a) racismo, somente se for praticado em concurso com a violência física. 

b) apenas o sofrimento físico, único inerente à tortura. 

c) tanto o sofrimento físico como o mental. 

d) o sofrimento psíquico, apenas nos casos de discriminação religiosa. 

 

222ª) É direito dos pais ou responsáveis, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

(A) matricular seu filho em escola da rede privada, por meio de bolsa de estudo concedida pelo MEC. 

(B) reivindicar dispensa das aulas de Educação Física ao filho, mediante comprovação de qualquer tipo de deficiência. 

(C) ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

(D) participar da definição orçamentária da escola em relação à distribuição de bolsas de estudo aos alunos carentes. 

 

223ª) É permitido entrada na residência de alguém, à noite, independentemente do consentimento do morador:  

a) por determinação da autoridade municipal competente. 

b) para qualquer fim, mediante autorização judicial. 

c) para fins de investigação criminal. 

d) em caso de flagrante delito. 

e) para condução forçada de testemunha 

 

224ª) A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o estado democrático constitui crime: 

a) imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. 

b) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

c) imprescritível e hediondo. 

d) inafiançável e imprescritível. 

 



225ª) Se o idoso ou seus familiares não tiverem condições de promover o seu sustento, tal obrigação impõe-se ao 

poder público no âmbito da: 

(A) dos Conselhos Municipais da Saúde. 

(B) da Assistência Social. 

(C) dos Conselhos Estaduais dos Idosos. 

(D) da Procuradoria da União. 
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35-D  

36-C  

37-A  

38-B  

39-C  

40-D  

41-B  

42-A  

43- B  

44-D  

45-D  

46-C  

47-C  

48-A  

49-A  

50-C  

51-A  

52-D  

53-A  

54-D  

55-D  



56-A  

57-B  

58-B  

59-B 

60-C  

61-C  

62-B  

63-B  

64-D  

65-B  

66-C  

67-A  

68-C  

69-D  

70-B  

71-A  

72-C  

73-B 

74-D  

75-A  

76-B  

77-D  

78-C  

79-A  

80-B  

81-C  

82-C  

83-A  

84-A  

85-D  

86-C  

87-C  

88-A  

89-D  

90-B  

91-B  

92-C  

93-B  

94-C  

95-B  

96-A  

97-C  

98-C  

99-D  

100-B  

101-A  

102-D  

103-A  

104-B  

105-C  

106-A  

107-C  

108-A  

109-C  

110-A  

111-C  

112-D  

113-C  

114-B  

115-A  

116-C  

117-D 

118-C  

119-B   

120-D  

121-D  

122-B  

123-B  

124-D  



125-D  

126-D  

127-B  

128-D  

129-B  

130-D  

131-B  

132-B 

133-B 

134-D 

135-C  

136-A  

137-A  

138-A  

139-C  

140-C  

141-B  

142-C 

143-C  

144-A  

145-D  

146-C  

147-D  

148-B  

149-B  

149-B  

150-C  

151-B 

152-B  

153-C  

154-C  

155-B  

156-D  

157-B  

158-D  

159-A  

160-A  

162-C  

163-A  

164-D  

165-C  

166-A  

167-B  

168-C  

169-C  

170-A  

171-B  

172-A  

173-B  

174-D  

175-B  

176-A  

177-A  

178-B  

179-C  

180-B  

181-C  

182-A  

183-C  

184-A  

185-A  

186-B  

187-D  

188-D  

189-B  

190-A  

191-A 

192-C  

193-A  



194-C  

195-B  

196-D  

197-B  

198-D  

199-A  

200-B  

201-D  

202-D  

203-B  

204-B  

205-A  

206-C  

207-E  

208-D  

209-B  

210-B  

211-B 

212-E  

213-A  

214-A  

215-D  

216-B  

217-D  

218-D  

219-D  

220-C  

221-C 

222-C  

223-D  

224-D 

225-B 

 

 

 

* OBS: material obtido por meio eletrônico e 

revisado, atualizado e corrigido por mim. 

Disponibilizado gratuitamente em meu site sem fins 

lucrativos para ajudar meus alunos.  

Se você é o organizador da primeira versão deste 

material e quer ver seu nome referenciado aqui, por 

favor, entre em contato!  Eu respeito os Direitos 

Autorais.  

Agradecimento especial para a aluna Eliene Sousa 

pelo auxílio na correção do gabarito!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


