
 

Prova sorteada - Versão 3 

 

QUESTÃO 1 – (0 a 20 pontos) 

Conjugue o verbo abolir no presente do indicativo. 

 

QUESTÃO 2 – (0 a 20 pontos) 

Em quais situações a Lei de Improbidade Administrativa impõe a indisponibilidade dos bens do indiciado? 

A medida recairá sobre a totalidade dos bens? 

 

QUESTÃO 3 – (0 a 20 pontos) 

O que é um crime instantâneo de efeitos permanentes? 

 

QUESTÃO 4 – (0 a 20 pontos) 

Ao defender a ideia do delito como não sendo produto exclusivo de nenhuma patologia individual, quais 

fatores Enrico Ferri apontava como contribuintes para a criminalidade? 

 

QUESTÃO 5 – (0 a 20 pontos) 

Em conformidade com a tipologia vitimológica de Binyamin Mendelson, explique no que consiste o 

ofendido classificado como “vítima unicamente culpada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prova descartada - Versão 1 

QUESTÃO 1 

Reescreva as frases abaixo corrigindo os erros de concordância verbal: 

a) Quantos dias falta para você voltar? 

b) Cada um dos candidatos queriam ser premiados? 

 

QUESTÃO 2 

Qual o crime pratica funcionário público que tem o dever de agir e se omite quando presencia alguém ser 

constrangido com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental em 

razão de discriminação racial ou religiosa? 

 

QUESTÃO 3 

Mesmo que em um crime não tenha havido a presença de qualquer testemunha, poderá o autor ser preso 

em flagrante? Em caso positivo, deverá haver algum procedimento especial na lavratura do auto de prisão 

em flagrante? 

 

QUESTÃO 4 

Indique os elementos preponderantes na identificação de uma personalidade psicopática. 

 

QUESTÃO 5 

Identifique e explique a abordagem da sociologia criminal que centra a atenção nas relações de produção 

das estruturas econômicas capitalistas como fatores preponderantes na criminogênese. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prova descartada - Versão 2 

QUESTÃO 1 

Escreva do lado de cada frase a figura de linguagem utilizada: 

a) Josualdo chorou de rir quando se viu no espelho. 

b) Ontem comi tanto que quase explodi. 

c) Reflito e choro pelas vítimas da aeronave que caiu em Santos. 

d) Ele é uma fera. 

 

QUESTÃO 2 

Qual crime pratica aquele que já estava imbuído do dolo de se apropriar de coisa alheia, antes mesmo de 

convencer a vítima a lhe fazer a entrega? Justifique. 

 

QUESTÃO 3 

Investigador de Polícia que conduzindo uma viatura policial causa colisão de forma não intencional, pode 

responder pelo crime de dano qualificado cometido contra o patrimônio público previsto no artigo 163, 

parágrafo único, III do Código Penal? Explique. 

 

QUESTÃO 4 

Explique a teoria do criminoso nato na classificação de Cesare Lombroso. 

 

QUESTÃO 5 

Explique as distinções básicas entre uma conduta delinquente ordinária e o ato resultante da 

manifestação de uma subcultura criminal. 


