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APRESENTAÇÃO

A Editora Rideel, reconhecida pela excelência de seus produtos, publica a 7a edição da 
obra Polícia Civil, da coleção Gabaritado & Aprovado.

A obra é fruto do trabalho de profissionais experientes e renomados, com profundo conhe-
cimento na preparação de candidatos para os concursos da Polícia Civil.

O conteúdo foi especialmente organizado com questões das principais disciplinas exigidas 
em edital: Direito Constitucional e Administrativo, Direito Penal, Direito Processual Penal, Di-
reitos Humanos, Criminologia, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Informática.

As questões foram cuidadosamente elaboradas, com comentário preciso e eficiente em 
cada alternativa, auxiliando o concursando a interpretar o seu enunciado. Os comentários 
incluem, além da fundamentação jurídica e técnica às respostas do gabarito oficial, um item 
exclusivo chamado Preste Atenção, em que os autores dão indicativos sobre a questão e dicas 
para não cair nas pegadinhas das bancas.

Esta obra ainda disponibiliza o acesso exclusivo on-line às questões de concursos da Polícia 
Civil de anos anteriores e, no livro impresso, dos concursos das diversas carreiras da Polícia Civil 
de São Paulo/2021. Todas estão comentadas e se apresentam como um conteúdo a mais para 
auxiliar o concursando em seu estudo.

Acreditamos que a leitura deste livro já faça parte do processo de preparação para o seu 
sucesso! 

Bons estudos!

Atenção: os comentários às questões deste livro se baseiam na legislação em vigor à época do concurso, e 
os comentários da disciplina de Informática estão de acordo com a versão de programas e aplicativos mais 
recente na época do concurso, conforme exigida nos respectivos editais.
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NOTA DOS COORDENADORES À 7a EDIÇÃO

É com imensa satisfação que apresentamos a todos os concurseiros que almejam uma vaga 
nas carreiras da Polícia Civil, a 7ª edição de nossa obra, que foi revista e ampliada a fim de 
trazer aos nossos leitores os temas mais atuais que vêm sendo cobrados no mundo dos con-
cursos policiais.

Agradecemos a Deus por nos permitir fazer parte desse projeto, às nossas famílias pela 
compreensão e pelo apoio incondicionais e especialmente a todos os nossos leitores, cuja 
aceitação das edições anteriores permitiu dar continuidade aos trabalhos.

Agradecemos aos autores que, em cada frase escrita, fazem transparecer nitidamente o ca-
rinho e a dedicação empenhada, bem como, agradecemos a todo o time do Editorial da Rideel, 
que nos auxilia em todas as fases permitindo um constante aprimoramento da obra.

Nosso respeito a todos os concurseiros que dia a dia abdicam de inúmeras atividades e 
seguem na batalha dos estudos rumo à realização de seus ideais. Obrigado por nos permiti-
rem participar um pouquinho da realização desse sonho, pois cada aprovação ou mensagem 
de agradecimento por nós recebidas funciona como motivação para continuidade de nossos 
trabalhos.

Vamos todos juntos em busca dos nossos sonhos e que Deus permita um dia sentirem a 
emoção da posse. Nunca desistam, pois a persistência é chave fundamental para que o suces-
so seja alcançado.

“Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá; jamais permitirá que o justo venha a cair” 
(Salmos 55:22)

Claudio Henrique de assis lopes

renata Baptista Zanin

São Paulo, verão de 2022.
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DIREITO CONSTITUCIONAL / ADMINISTRATIVO 3

1. (Delegado de Polícia Civil Substituto – FGV – PC-RN – 2021) João cumpria pena em estabele-
cimento prisional do Estado Alfa quando foi morto por estrangulamento praticado por outro 
apenado, sendo certo que, durante o homicídio, praticado no horário de banho de sol, não 
interveio qualquer agente penitenciário, presente no local,para tentar impedir a morte de 
João. A família do falecido João procurou a Defensoria Pública, que lhe esclareceu que a 
Constituição da República de 1988,em seu artigo 5o, inciso XLIX, assegura aos presos o 
respeito à integridade física e moral. Assim, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribu-
nal Federal, os filhos de João:

a) não devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa, porque o caso trata de culpa 
exclusiva de terceiro, qual seja, o detento que praticou o homicídio;

b) não devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa, porque não incide a res-
ponsabilidade civil objetiva, e sim devem manejá-la em face diretamente dos agentes 
penitenciários que foram omissos;

c) devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil 
subjetiva, sendo inaplicável ação de regresso pelo ente federativo em face dos agentes 
públicos, diante da ausência de culpa ou dolo;

d) devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil 
objetiva pela inobservância do seu dever específico de proteção previsto no citado artigo 
inciso da Constituição da República de 1988;

e) devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil 
subjetiva, diante da omissão específica no cumprimento do dever previsto no citado artigo 
5o, inciso XLIX,da Constituição da República de desde que comprovada a existência do 
elemento subjetivo.

JUSTIFICATIVA:
a) Errado, porque se trata da teoria da Responsabilidade Civil do Estado. No caso retratado, deve-

mos aplicar a teoria objetiva em razão da omissão especial (função de garante) do Estado.
b) Errado, porque, conforme explicado, a jurisprudência mais recente do STF aponta a função de 

garante do Estado e, consequentemente, a obrigatoriedade em indenizar.
c) Errado, porque não é o caso de responsabilidade subjetiva, e sim objetiva. Além de o direito de 

regresso poder sempre alcançar o agente causador do dano.
d) CERTO, porque corresponde à correta fundamentação para o caso em comento.
e) Errado, porque não se trata de responsabilidade subjetiva. Indicando a responsabilidade objeti-

va, não há o que se falar de existência ou inexistência do elemento subjetivo.

Preste Atenção:
“A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as 
condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria 
do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação 
ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever 
legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever 
do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma 
humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter pre-
servada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição 
Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera 
violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos 
fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade 
civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal”. (RE 
841.526/RS – TESE592 de Repercussão Geral reconhecida)
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2. (Delegado de Polícia Civil Substituto – FGV – PC-RN – 2021) Ao cumprir mandados de busca 
e apreensão e de prisão preventiva, a autoridade policial constatou que o endereço diligen-
ciado se tratava de propriedade urbana onde foram localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas. Em matéria de intervenção do Estado na propriedade, de acordo com a 
Constituição da República de 1988, o fato narrado poderá ensejar a:

a) desapropriação especial urbana, em que o imóvel será desapropriado, mediante paga-
mento com títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Fede-
ral, com prazo de resgate de até dez anos;

b) desapropriação confisco, em que o imóvel será expropriado e destinado à reforma agrária 
e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei;

c) desapropriação por interesse social, em que o imóvel será desapropriado, mediante paga-
mento com títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas 
anuais, iguais e sucessivas;

d) expropriação sanção, em que o imóvel será desapropriado, e metade de todo e qualquer 
bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica,na 
forma da lei;

e) expropriação sanção, em que o imóvel será desapropriado com ulterior indenização, e 
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação 
específica, na forma da lei. 

JUSTIFICATIVA:
a) Errado, porque a desapropriação retratada na alternativa é aquela aplicada para imóveis urba-

nos que não cumprem sua função social (art. 182, § 4o, III da CF/1988).
b) CERTO, porque é o previsto no art. 243 da CF/1998.
c) Errado, porque a desapropriação por interesse social está normatizada no art. 5o, XXIV, da 

CF/1988 e impõe prévia e justa indenização.
d) Errado, porque o parágrafo único do art. 243 da CF/1988 dita que “todo e qualquer bem de 

valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e 
da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação 
específica, na forma da lei”.

e) Errado, porque não haverá indenização.

Preste Atenção:
Tema 0647 da Repercussão Geral: “É possível o confisco de todo e qualquer 
bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, 
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem 
para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do 
acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos 
expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

3. (Delegado de Polícia Civil Substituto – FGV – PC-RN – 2021) A Organização Internacional 
XX, vinculada às Nações Unidas, ajuizou ação ordinária em face do Município Alfa. Para 
sua surpresa, o pedido foi julgado improcedente pelo juiz federal competente, em primei-
ra instância, em uma sentença que se apresentava como manifestamente dissonante da 
Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse caso, o recurso a ser interposto pela 
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1. (Delegado de Polícia Civil – INSTITUTO AOCP – PA – 2021) De acordo com o Direito Penal, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) Aplica-se a lei brasileira ao crime de homicídio cometido na Argentina contra o Presidente 
da República do Brasil. Trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada, dada 
a incidência do princípio da representação.

b) A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não 
subsistindo qualquer efeito condenatório.

c) Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de vio-
lência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata 
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica 
ou desvigiada.

d) Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua ma-
terialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos 
aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos 
autorais violados ou daqueles que os representem.

e) O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato 
libidinoso com menor de catorze anos, sendo irrelevante eventual consentimento da víti-
ma para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento 
amoroso com o agente. 

JUSTIFICATIVA:
a) CERTO, porque essa é a alternativa incorreta, devendo ser assinalada conforme determinado no 

enunciado. O erro consiste no princípio invocado, pois nos casos de crime contra a vida do Presi-
dente da República cometido em outro país, realmente aplica-se a lei brasileira, tratando-se de 
extraterritorialidade incondicionada. Neste caso, incide, contudo, o princípio da defesa (real) e 
não o princípio da representação (da bandeira ou do pavilhão), pois este último diz respeito aos 
crimes cometidos em aeronaves e embarcações privadas, sendo hipótese de extraterritorialidade 
condicionada;

b) Errado, porque essa alternativa é correta, não devendo ser assinalada, já que o enunciado cobra 
a alternativa incorreta. Nos exatos termos da Súmula 18 do STJ, a sentença concessiva do perdão 
é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Vale 
ressaltar que aludida sentença também não gera efeitos de reincidência, nos termos do art. 120 
do CP. Por fim, vale lembrar que a concessão de perdão judicial constitui uma causa extintiva da 
punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IX, do CP;

c) Errado, porque essa alternativa é correta, não devendo ser assinalada, já que o enunciado cobra 
a alternativa incorreta. Nos termos da Súmula 582 do STJ, o crime de roubo consuma-se com a 
inversão da posse do bem, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res. 
Assim, na mesma linha do STF, o STJ adota a teoria da amotio ou aprehensio;

d) Errado, porque essa alternativa é correta, não devendo ser assinalada, já que o enunciado cobra 
a alternativa incorreta. Nos termos da Súmula 574 do STJ, tratando-se de delito de violação de 
direito autoral, a realização de perícia por amostragem dispensa a identificação dos titulares 
dos direitos autorais violados ou de seus representantes; 

e) Errado, porque essa alternativa é correta, não devendo ser assinalada, já que o enunciado co-
bra a alternativa incorreta. Nos termos da Súmula 593 do STJ, a prática de qualquer ato de 
libidinagem com menor de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável, independente do 
consentimento da vítima, de sua experiência sexual anterior ou da existência de relacionamento 
amoroso com o agente. Vale lembrar que o CP também veda a relativização da presunção de 
violência, nos termos do art. 217-A, § 5o, do CP, inserido pela Lei no 13.718/2018. 
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1. (Agente e Escrivão – FGV – PC-RN – 2021) A Lei no 9.296/1996 (Lei de Interceptação Te-
lefônica) disciplina o procedimento de interceptação telefônica, tratando-se de medida 
cautelar probatória. A referida medida:

a) pode ser decretada pelo juiz, durante o inquérito, de ofício ou após representação da au-
toridade policial, por prazo indeterminado se o crime for de natureza hedionda;

b) não admite prorrogação, caso fixada pelo prazo inicial de quinze dias;
c) pode ser requerida e deferida diretamente pelo juiz com base exclusivamente em denún-

cia anônima;
d) pode ser deferida independentemente da espécie de sanção penal cominada ao crime 

investigado;
e) não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis.

JUSTIFICATIVA:
a) Errado, porque: a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, 

de ofício, ou, ainda, a requerimento por representação da autoridade policial, durante a investi-
gação criminal, e mediante requerimento do representante do Ministério Público, na investiga-
ção criminal e na instrução processual penal, nos termos do art. 3o da Lei no 9.296/1996.

b) Errado, porque: entende-se que são possíveis diversas renovações na hipótese de indispensabi-
lidade desse meio de prova.

c) Errado, porque: tanto a busca e apreensão domiciliar quanto a interceptação telefônica (medi-
das cautelares com reserva jurisdicional), segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
não podem ser deferidas apenas com base no teor da “denúncia anônima”. Veja o trecho do 
julgado: “A jurisprudência do STF, e, também, desta Corte, tem orientação no sentido de que é 
possível iniciar a persecução penal a partir de denúncia anônima, desde que sejam realizadas, 
antes da instauração do inquérito policial, diligências ou averiguações preliminares, por meio 
de elementos indiciários, da verossimilhança da notícia apócrifa, como se verificou na espécie”. 
(STJ – AgRg no RMS 38465 – rel. Min. Campos Marques – DJe 9-9-2013)

d) Errado, porque: não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato 
investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção (art. 2.o, III, da 
Lei no 9.296/1996).

e) CORRETO, porque: a assertiva está correta nos termos do art. 2o, II, da Lei no 9.296/1996.

Preste Atenção:
Não se esqueça de que a jurisprudência, mormente do Superior Tribunal de 
Justiça, tem autorizado prorrogação das interceptações telefônicas de forma su-
cessiva, desde que o fato seja de difícil elucidação ou nos casos em que haja 
grande quantidade de envolvidos. Dentro desses parâmetros, esse fenômeno das 
renovações sucessivas é chamado, na jurisprudência, de “indefinição temporal”. 
Observe-se, nesse sentido, os seguintes julgados: STF: i) HC no 83.515/RS (rel. 
Min. Nelson Jobim – DJ 4-3-2005); ii) HC no 84.301/SP (rel. Min. Joaquim Bar-
bosa – 2ª T. – unanimidade – DJ 24-3-2006); e iii) RHC no 88371/SP (rel. Min. 
Gilmar Mendes – 2ª T. – j. 14-11-2006); STJ: HC no 60809/RJ – rel. Min. Gilson 
Dipp – 5ª T., – j. 17-5-2007.

2. (Agente e Escrivão – FGV – PC-RN – 2021) Kevin foi preso pela prática do crime de lesão 
corporal grave (Art. 129, § 1o, inciso I, do CP), com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Con-
siderando o crime praticado por Kevin, a fiança:

a) não poderá ser fixada pela autoridade policial, mas tão só pelo magistrado, pois relevante 
para tal definição a pena máxima prevista em abstrato e não a mínima;
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b) poderá ser fixada pela autoridade policial, em razão da pena mínima cominada ao delito 
praticado;

c) não poderá ser concedida em nenhuma espécie, considerando a pena em abstrato do 
delito, ainda que não tenha natureza de crime hediondo;

d) não poderá ser substituída, uma vez fixada, por liberdade provisória ou dispensada pelo 
magistrado, ainda que se trate de acusado economicamente pobre;

e) não poderá ser concedida na delegacia nem em juízo, por tratar-se de crime equiparado a 
hediondo.

JUSTIFICATIVA:
a) CERTO, porque: o Delegado de Polícia, segundo o que preconiza o art. 322 do CPP, somente po-

derá arbitrar fiança aos crimes que tenham pena máxima não superior a 4 anos, sendo que, nos 
demais casos, ela será concedida pelo juiz.

b) Errado, porque: a alternativa estaria correta se falasse sobre pena máxima, não mínima.
c) Errado, porque: a Lesão corporal (art. 129 do CPP) somente é hedionda quando for gravíssima 

ou seguida de morte ou contra agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF, isto é, integrantes do 
sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em de-
corrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau.

d) Errado, porque: isso pode ocorrer em sede judicial, ou seja, o magistrado pode substituir a fiança 
ou dispensá-la caso tais medidas coadunem com a situação econômica do preso em cotejo 
com a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as 
circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas 
do processo, até final julgamento (art. 325, § 1o, I c/c art. 326 c/c art. 350 do CPP). (art. 322 do 
CPP).

e) Errado, porque: o art. 129 do CPP (lesão corporal) não tem natureza de crime equiparado a he-
diondo (art. 5o, XLIII, da CF/1988) e arts. 142 e 144 da CF/1988.

Preste Atenção:
Nas provas de concurso público para ingresso nas carreiras policiais, é impres-
cindível conhecer a letra do art. 322 do CPP, pois este baliza a atuação da Polícia 
Judiciária no tocante à fiança. Não deixe de ler e reler esse dispositivo.

3. (Agente e Escrivão – FGV – PC-RN – 2021) Ao avistar policiais caminhando em sua direção, 
Alberto começou a correr no sentido oposto. Suspeitando da atitude de Alberto, os poli-
ciais iniciaram perseguição e acabaram por capturá-lo, encontrando com ele um aparelho 
celular, que o agente confessou haver furtado de um transeunte momentos atrás. A vítima 
chegou ao local e reconheceu Alberto como autor do fato praticado vinte minutos antes. 
Considerando os fatos narrados, Alberto:

a) poderá ser preso em flagrante, desde que tenha havido prévia representação da vítima à 
autoridade policial, tendo direito a ser informado sobre o nome dos responsáveis por sua 
prisão;

b) deverá ser preso pelos policiais ou poderá ser preso em flagrante por qualquer um do povo, 
sendo encaminhado à autoridade policial para lavratura do auto de prisão em flagrante;

c) poderá ser preso, sendo desnecessária a apresentação de nota de culpa com o motivo da 
prisão diante da situação de flagrante;

d) poderá ser preso, sendo desnecessária a comunicação aos seus familiares ou pessoa por 
ele indicada, por estar em flagrante delito;

e) não poderá ser preso em flagrante, pois não estava cometendo o crime nem havia acabado 
de cometê-lo.
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1. (Delegado de Polícia – PC/ES – Instituto ACESSO – 2019) O artigo 15 da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos (DUDH) prevê que todo ser humano tem direito a uma na-
cionalidade e que ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do 
direito de mudar de nacionalidade. Não obstante, há em variados países populações que 
etnicamente são autoproclamadas “ciganas”. Estas se distinguem por não possuírem uma 
nacionalidade, embora reclamem tratamento digno diante de arbitrariedades a que podem 
ser sujeitas, como a que ocorreu, por exemplo, na França, por ocasião do mandato do 
presidente Sarkozy. O direito a essa identidade pode ser representado, em termos de suas 
garantias, considerando o que se prescreve no âmbito da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem. Assinale a alternativa correta que estabelece a relação descrita no enunciado 
com os direitos abrangidos na DUDH.

a) Ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou 
em sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem 
direito à proteção legal contra tais interferências ou ataques, salvo quando submetido a 
um julgamento justo.

b) Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, reli-
gião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição.

c) Todo ser humano tem direito à liberdade de movimento e residência dentro das fronteiras 
de cada Estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o pró-
prio, e a este regressar.

d) Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua persona-
lidade formal jurídica.

e) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 
razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, 
liberdade e igualdade.

JUSTIFICATIVA:
a) Errado, porque: segundo o art. XII da DUDH: “Ninguém será sujeito à interferência em sua vida 

privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e 
reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”.

b) CERTO, porque: é o previsto no art. II, item 1, da DUDH.
c) Errado, porque: o art. XIII prevê: “1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e resi-

dência dentro das fronteiras de cada Estado. 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer 
país, inclusive o próprio, e a este regressar”.

d) Errado, porque: segundo o art. VI: “Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecido como pessoa perante a lei”.

e) Errado, porque: o art. I declara que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignida-
de e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade”.

Preste Atenção:
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é norma inserida na prote-
ção global dos direitos humanos em conjunto com mais duas leis internacionais: 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (seus protocolos sobre procedi-
mento de queixa e sobre pena de morte) e Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais (seu Protocolo Opcional), que formam a chamada Carta 
Internacional dos Direitos Humanos.
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Mesmo com tais medidas, que visam reduzir a violência contra as mulheres, as estatísticas 
nacionais apontam para um agravamento do problema. No caso do estado de Sergipe, de 
acordo com dados do Panorama da Violência contra as Mulheres no Brasil (2016), a taxa 
de violência letal contra mulheres é superior à taxa nacional, enquanto a taxa de estupros 
é inferior, o que pode ser resultado de uma subnotificação desse tipo de violência.

Internet: (com adaptações). 

Considerando os textos apresentados, julgue o item que se segue, pertinentes aos objetos 
da criminologia. 

A sentença transcrita (texto 1A9-I) exemplifica o que a teoria criminológica descreve como 
revitimização ou vitimização secundária, que se expressa como o atendimento negligente, 
o descrédito na palavra da vítima, o descaso com seu sofrimento físico e(ou) mental, o 
desrespeito à sua privacidade, o constrangimento e a responsabilização da vítima pela 
violência sofrida.

( X ) Certo              ( ) Errado

JUSTIFICATIVA: 
CERTO, porque: a vitimização secundária ou sobrevitimização é causada pelo mau funcionamento 
dos órgãos do sistema de justiça criminal, quais sejam, a Polícia, o Ministério Público e o Poder 
Judiciário, que não amparam ou frustram as expectativas da vítima, por ação ou omissão de suas 
funções legais.  

Preste Atenção: 
A vitimização é classificada como primária, secundária e terciária.

7. (Delegado de Polícia – PC/SE – CESPE – 2018) Em seu início, a sociologia criminal buscava 
associar a gênese delituosa a fatores biológicos. Posteriormente, ela passou a englobar as 
chamadas teorias macrossociológicas, que não se limitavam à análise do delito segundo uma 
visão do indivíduo ou de pequenos grupos, mas consideravam a sociedade como um todo. 

Tendo esse fragmento de texto como referência inicial, julgue o item a seguir, relativo a 
teorias sociológicas em criminologia.

Na perspectiva macrossociológica, o pensamento criminológico moderno é influenciado 
por duas visões: a das teorias de consenso e a das teorias de conflito. 

( X ) Certo              ( ) Errado

JUSTIFICATIVA: 
CERTO, porque: sob o aspecto da questão em análise, a explicação sobre a sociedade é dividida em 
duas teorias: 1. a teoria do consenso ou funcionalista; e 2. a teoria do conflito ou argumentativa. A 
partir dessas duas teorias é que nascem as teorias criminológicas. Da teoria do consenso surge a 
Escola de Chicago, a teoria da associação diferencial, a teoria da anomia e a subcultura delinquen-
te. Da teoria do conflito surge o labelling approach e a teoria crítica.

Preste Atenção: 
Pela teoria do consenso há entre as pessoas compartilhamento de metas sociais 
comuns. Pela teoria do conflito a coesão social se dá pela força e coerção de uma 
classe sobre a outra.
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8. (Delegado de Polícia – PC/SE – CESPE – 2018) No que se refere à prevenção da infração 
penal no Estado democrático de direito, julgue o próximo item. 

Medidas indiretas de prevenção delitiva visam atacar as causas do crime: cessada a causa, 
cessam seus efeitos.

( X ) Certo              ( ) Errado

JUSTIFICATIVA: 
CERTO, porque: as medidas indiretas atuam sobre as causas, a origem do crime, buscando a sua 
neutralização, evitando assim que o crime ocorra. Como regra, as medidas indiretas são formas de 
prevenção primária.

Preste Atenção: 
A prevenção se divide em primária (implementação de políticas públicas), se-
cundária (ações policiais ou legislativas específicas sobre problemas pontuais) e 
terciária (direcionada ao condenado, com a finalidade de evitar a reincidência).

9. (Delegado de Polícia – PC/SE – CESPE – 2018) No que se refere à prevenção da infração 
penal no Estado democrático de direito, julgue o próximo item. 

A prevenção terciária da infração penal consiste em medidas de longo prazo, como a 
garantia de educação, a redução da desigualdade social e a melhoria das condições de 
qualidade de vida, enquanto a prevenção primária é voltada à pessoa reclusa e visa à sua 
recuperação e reintegração social.

( ) Certo              ( X ) Errado

JUSTIFICATIVA: 
ERRADO, porque: o conceito correto é justamente ao contrário, pois a prevenção primária é a im-
plantação de políticas públicas como a melhoria das condições de vida, a fim de neutralizar as 
causas influenciadoras do crime. Já a prevenção terciária está voltada ao condenado visando a sua 
recuperação e evitar a reincidência.

Preste Atenção: 
A prevenção primária atua a médio e longo prazos.

10. (Delegado de Polícia – PC/SE – CESPE – 2018) Texto 1A9-I: Sentença

Ação: Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) Processo n.º: XXXXXXX

Ana de Jesus foi à polícia reclamar que Mário, seu ex-namorado, alcoólatra e usuário de 
drogas, lhe fez ameaça de morte e ainda lhe deu umas refregas (sic), ao que se seguiram 
a comunicação do fato e o pedido de medida protetiva. É lamentável que a mulher não se 
dê ao respeito e, com isso, faça desmerecido o poder público. Simplesmente decidir que 
o agressor deve manter determinada distância da vítima é um nada. Depois que o sujeito, 
sentindo só a debilidade do poder público, invadir a distância marcada, caberá à vítima, 
mais uma vez, chamar a polícia, a qual, tendo ido ao local, o afastará dali. Mais que isso, 
legalmente, pouco há que fazer. Enfim, enquanto a mulher não se respeitar, não se valori-
zar, ficará nesse ramerrão sem fim — agressão, reclamação na polícia, falta de proteção. 
Por outro lado, ainda vige o instituto da legítima defesa, muito mais eficaz que qualquer 
medidazinha (sic) de proteção. Intimem-se, inclusive ao MP. 
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1. (Delegado de Polícia Civil – INSTITUTO AOCP – 2021) Leia o texto a seguir e responda as  
questões de 1 a 5:

Bauman: Para que a utopia renasça é preciso confiar no potencial humano
Dennis de Oliveira

Zygmunt Bauman é um dos pensadores contemporâneos que mais têm produzido obras que refletem 
os tempos contemporâneos. Nascido na Polônia em 1925, o sociólogo tem um histórico de vida que pas-
sa pela ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, pela ativa militância em prol da construção 
do socialismo no seu país sob a direta influência da extinta União Soviética e pela crise e desmoronamen-
to do regime socialista. Atualmente, vive na Inglaterra, em tempo de grande mobilidade de populações 
na Europa. Professor emérito de sociologia da Universidade de Leeds, Bauman propõe o conceito de 
“modernidade líquida” para definir o presente, em vez do já batido termo “pós-modernidade”, que, 
segundo ele, virou mais um qualificativo ideológico. Bauman define modernidade líquida como um mo-
mento em que a sociabilidade humana experimenta uma transformação que pode ser sintetizada nos 
seguintes processos: a metamorfose do cidadão, sujeito de direitos, em indivíduo em busca de afirmação 
no espaço social; a passagem de estruturas de solidariedade coletiva para as de disputa e competição; 
o enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal às intempéries da vida, gerando um permanente 
ambiente de incerteza; a colocação da responsabilidade por eventuais fracassos no plano individual; o 
fim da perspectiva do planejamento a longo prazo; e o divórcio e a iminente apartação total entre poder 
e política. A seguir, a íntegra da entrevista concedida pelo sociólogo à revista CULT.

CULT – Na obra Tempos líquidos, o senhor afirma que o poder está fora da esfera da política e há uma 
decadência da atividade do planejamento a longo prazo. Entendo isso como produto da crise das grandes 
narrativas, particularmente após a queda dos regimes do Leste Europeu. Diante disso, é possível pensar 
ainda em um resgate da utopia?

Zygmunt Bauman – Para que a utopia nasça, é preciso duas condições. A primeira é a forte sensa-
ção (ainda que difusa e inarticulada) de que o mundo não está funcionando adequadamente e deve ter 
seus fundamentos revistos para que se reajuste. A segunda condição é a existência de uma confiança 
no potencial humano à altura da tarefa de reformar o mundo, a crença de que “nós, seres humanos, 
podemos fazê-lo”, crença esta articulada com a racionalidade capaz de perceber o que está errado com 
o mundo, saber o que precisa ser modificado, quais são os pontos problemáticos, e ter força e coragem 
para extirpá-los. Em suma, potencializar a força do mundo para o atendimento das necessidades huma-
nas existentes ou que possam vir a existir.

Adaptado de: https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-zygmunt-bauman/.  
Acesso em: 14 jan. 2021. 

A respeito do item em destaque em “Zygmunt Bauman é um dos pensadores contemporâ-
neos que mais têm produzido obras [...]”, assinale a alternativa correta.

a) Ele estabelece concordância com o núcleo do sujeito “um dos pensadores contemporâneos”.
b) Ele está conjugado no modo subjuntivo, indicando a incerteza do autor quanto ao número 

exato de obras escritas por Bauman.
c) Ele integra uma oração sem sujeito, como em “Tem um cachorro muito bravo no quintal 

do vizinho”.
d) Ele está sendo utilizado com o mesmo sentido que em “João tem muitos livros em sua 

casa”.
e) Ele faz parte de uma locução verbal, indicando uma ação contínua que se prolonga até o 

presente.

JUSTIFICATIVA:
a) Errado, porque: o núcleo do sujeito é apenas “pensadores”.
b) Errado, porque: o verbo está conjugado no presente do indicativo, modo que representa certeza.
c) Errado, porque: a gramática considera oração sem sujeito aquela em que há um verbo impes-

soal, isto é, que indica fenômeno natural. Não é o caso da estrutura do texto nem do exemplo 
comparativo.

d) Errado, porque: no exemplo dado, o verbo “ter” é usado com o sentido de “existir”.
e) CERTO, porque: a locução verbal está no modo indicativo representando uma certeza.
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Preste Atenção:
Em questões que solicitam análise verbal, devem ser analisados os raciocínios 
ligados à conjugação (tempo e modo), concordância (combinação com o sujeito) 
e regência (complementação) dos verbos e das locuções verbais.

2. (Delegado de Polícia Civil – INSTITUTO AOCP – 2021) Assinale a alternativa que apresenta a 
reescrita gramatical e semanticamente adequada do excerto: “Na obra Tempos líquidos, o 
senhor afirma que o poder está fora da esfera da política e há uma decadência da atividade 
do planejamento a longo prazo.”.

a) Em “Tempos líquidos”, o senhor defende que o poder está situado fora da esfera da polí-
tica e existe um declínio da atividade do planejamento a longo prazo.

b) Na obra Tempos líquidos, você afirma que o poder não está na política, havendo um au-
mento da atividade do planejamento a curto prazo.

c) Em “Tempos líquidos”, o senhor afirma que o poder situa-se fora da esfera da política e 
existe uma decadência da atividade do planejamento à longo prazo.

d) Na obra Tempos líquidos, você sustenta haver uma decadência da atividade do planeja-
mento a longo prazo, porque o poder está fora da esfera política.

e) O senhor diz, na obra Tempos líquidos, que o poder está fora da esfera da política e have-
riam declínios da atividade do planejamento a longo prazo.

JUSTIFICATIVA:
a) CERTO, porque: na reescrita não houve desvio gramatical tampouco alteração de sentido. 
b) Errado, porque: houve a troca da forma de tratamento “senhor” por “você”, além de alteração de 

sentido da expressão temporal para “curto prazo”
c) Errado, porque: não há acento indicador de crase antes de palavras masculina com em “à longo 

prazo”
d) Errado, porque: troca da forma de tratamento e alteração de sentido com o uso da conjunção 

explicativa “porque”.
e) Errado, porque: o verbo “haver” (na alternativa “haveriam”) quando usado no sentido de “exis-

tir” é impessoal, por isso deve ser concordar apenas no singular.

Preste Atenção:
Em questões que solicitam reescrita de trechos é importante atentar-se não ape-
nas ao sentido, mas também aos conteúdos gramaticais, como concordância 
(combinação de gênero e número ), regência (necessidade de preposição ) e uso 
de palavras (adjetivos, verbos, advérbios e conjunções, por exemplo).

3. (Delegado de Polícia Civil – INSTITUTO AOCP – 2021) Em “[...] o enfraquecimento dos sis-
temas de proteção estatal às intempéries da vida, gerando um permanente ambiente de 
incerteza [...]”, qual é a relação sintático-semântica que a oração em destaque exprime?

a) Causa.
b) Consequência.
c) Modo.
d) Concessão.
e) Contraste.
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a) Errado, porque: observando a tabela, podemos garantir que Antônio tem moto.
b) Errado, porque: a tabela nos garante que Carlos é perito.
c) Errado, porque: a tabela nos garante que Bruno é médico.
d) Errado, porque: podemos observar que Antônio tem uma moto.
e) CERTO, porque: é só olhar que temos SIM em Bruno com carro.

3. (Investigador – PC/ES – Instituto AOCP – 2019) Antônio, Bruno, Carlos, Davi e Elias foram 
selecionados para participar de um programa de televisão, onde eles deveriam ficar tran-
cados em uma casa por 4 semanas. Sobre esses candidatos, sabemos que 

– os 5 rapazes são de estados diferentes: RJ, SP, SC, ES e PR; 

– Antônio e o rapaz que mora no RJ ficaram logo amigos; 

– Antônio não é paulista e nem catarinense; 

– Elias nasceu no estado do ES; 

– Carlos torce para o mesmo time do rapaz que mora em SP, enquanto o rapaz carioca torce 
para o time arquirrival; 

– o rapaz paulista e Davi jogaram damas.

Considerando as informações apresentadas, de qual estado é o rapaz chamado Davi?

a) RJ.
b) SP.
c) SC.
d) ES.
e) PR.

JUSTIFICATIVA: 
Temos aqui mais uma questão de associação, em que, primeiramente, devemos organizar os dados 
em uma tabela de associação. Vejamos.
1ª informação: – Antônio e o rapaz que mora no RJ ficaram logo amigos. Com essa primeira infor-
mação, podemos apenas ter certeza de que Antônio não é do RJ.

RJ SP SC ES PR

Antônio NÃO

Bruno

Carlos

Davi

Elias

2ª informação: – Antônio não é paulista e nem catarinense. Dessa informação, podemos também 
colocar NÃO para Antônio em SP e SC.

RJ SP SC ES PR

Antônio NÃO NÃO NÃO

Bruno

Carlos

Davi

Elias
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3ª informação: – Elias nasceu no estado do ES. Com essa informação, colocamos SIM para Elias e, 
automaticamente, devemos colocar em ES para os demais e NÃO para Elias nos demais estados.

RJ SP SC ES PR

Antônio NÃO NÃO NÃO NÃO

Bruno NÃO

Carlos NÃO

Davi NÃO

Elias NÃO NÃO NÃO SIM NÃO

4ª informação: – Carlos torce para o mesmo time do rapaz que mora em SP, enquanto o rapaz ca-
rioca torce para o time arquirrival. Com essa informação, podemos garantir que Carlos não mora 
nem em SP nem no RJ.

RJ SP SC ES PR

Antônio NÃO NÃO NÃO NÃO

Bruno NÃO

Carlos NÃO NÃO NÃO

Davi NÃO

Elias NÃO NÃO NÃO SIM NÃO

5ª informação: – o rapaz paulista e Davi jogaram damas. Com essa informação, podemos garantir 
que Davi não é de SP, e assim, podemos agora fechar a tabela completa.

RJ SP SC ES PR

Antônio NÃO NÃO NÃO NÃO SIM

Bruno NÃO SIM NÃO NÃO NÃO

Carlos NÃO NÃO SIM NÃO NÃO

Davi SIM NÃO NÃO NÃO NÃO

Elias NÃO NÃO NÃO SIM NÃO

RJ SP SC ES PR

Antônio NÃO NÃO NÃO NÃO

Bruno NÃO

Carlos NÃO NÃO NÃO

Davi NÃO NÃO

Elias NÃO NÃO NÃO SIM NÃO

Como a pergunta é: “De qual estado é o rapaz chamado Davi?”, agora é só ver na tabela fechada e 
obtemos a resposta.
a) CERTO, porque: observando a tabela fechada, podemos garantir que Davi é do RJ.
b) Errado, porque: de SP é o Bruno.
c) Errado, porque: de SC é o Carlos.
d) Errado, porque: de ES é o Elias.
e) Errado, porque: de PR é o Antônio.

4. (Investigador – PC/ES – Instituto AOCP – 2019) Dada a proposição: “Se eu investigar, eu 
descubro o assassino.”, é correto afirmar que ela pode ser reescrita, sem alterar o sentido 
lógico, igual a alternativa:

a) “Se eu não investigar, eu não descubro o assassino.”.
b) “Se eu não descobri o assassino, eu não investiguei.”.
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c) “Descobri o assassino e não investiguei.”.
d) “Investiguei e não descobri o assassino.”.
e) “Se eu descobri o assassino, eu não investiguei.”.

JUSTIFICATIVA: 
Temos aqui uma questão para fazer equivalência, embora a banca não tenha pedido exatamente 
(qual equivalência?), mas foi pedido para reescrever sem alterar o sentido. Assim, basta aplicar o 
macete de equivalência e aí teremos a resposta correta.
Atenção: para fazer a equivalência do conectivo então, temos dois macetes prontos. Vejamos:
1º macete: invertem-se os lados, negando tudo.
2º macete: tira-se o (se), troca-se o então pelo (ou) e repete-se o 1º lado, negando o segundo lado.

“Se eu investigar, eu descubro o assassino.”

“Se eu investigar, então eu descubro o assassino.”

Aplicando o 1º macete: Se eu não descubro o assassino, então eu não investiguei.
Aplicando o 2º macete: eu investigo ou não descubro o assassino.
Agora basta olharmos em qual alternativa está contida uma das duas leituras. Vejamos:
a) Errado, porque: apesar de ter negado os dois lados, não foi invertido.
b) CERTO, porque: além de ter negado, foram invertidos os lados.
c) Errado, porque: em nenhuma das duas opções do macete temos o conectivo (e).
d) Errado, porque: em nenhuma das duas opções do macete temos o conectivo (e).
e) Errado, porque: inverteu os lados, mas só negou um deles.

5. (Investigador – PC/ES – Instituto AOCP – 2019) Assinale a alternativa que apresenta um ar-
gumento lógico válido.

a) Todos os mamutes estão extintos e não há elefantes extintos, logo nenhum elefante é um 
mamute.

b) Todas as meninas jogam vôlei e Jonas não é uma menina, então Jonas não joga vôlei.
c) Em São Paulo, moram muitos retirantes e João é um retirante, logo João mora em São 

Paulo.
d) Não existem policiais corruptos e Paulo não é corrupto, então Paulo é policial.
e) Todo bolo é de chocolate e Maria fez um bolo, logo Maria não fez um bolo de chocolate.

JUSTIFICATIVA: 
Aqui temos uma questão de argumento, que nada mais é do que desenvolver os silogismos das 
alternativas e ver qual é o válido. Vejamos:
Vamos comentar e demonstrar cada alternativa:
Letra a) Todos os mamutes estão extintos e não há elefantes extintos, logo nenhum elefante é um 
mamute.

Extintos

Mamutes
Elefante

Veja que, com base no texto, podemos observar que o diagrama dois elefantes está fora de extintos, 
portanto a letra A é um argumento válido. Alternativa CERTA.
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1. (Delegado de Polícia Civil – INSTITUTO AOCP – 2021) Um comando no GNU/Linux é uma 
terminologia especial que pode representar uma ou mais ações. Nesse sentido, qual é o 
comando que mostra o caminho inteiro de um diretório atual?
a) pwd
b) mv

c) ls
d) rm

e) df

JUSTIFICATIVA:
a) CERTO, porque: O comando pwd mostra o nome (caminho) completo do diretório de trabalho 

atual. Na prática, ele é utilizado para se localizar no sistema. Assim que você loga no sistema, 
vai cair no seu diretório home. Quando me logo no sistema como eduardobenjamin e utilizo o 
comando pwd (o resultado será):

 pwd 
 /home/eduardobenjamin
b) Errado, porque: O comando mv é usado para mover arquivos e diretórios.
c) Errado, porque: O comando ls (list) é um comando usado para listar arquivos e diretórios. No 

ambiente MS-DOS seria como o comando dir. 
d) Errado, porque: O comando rm é utilizado para remover arquivos. Uma vez removido o arquivo 

com o comando rm, ele não poderá ser recuperado.
e) Errado, porque: O comando df exibe informações sobre espaço, livre e ocupado, das partições do 

sistema.

Preste Atenção:
Candidadto, você precisa conhecer muito bem quatro comandos do Linux. Dois 
deles já explicamos na resolução desta questão, que são os comandos pwd e ls.
Os outros dois comandos importantes que você precisa ter conhecimento são:
cd (changed directory) similar ao cd do MS-DOS, serve para entrar em um diretório.
cat, que permite mostrar o conteúdo de um arquivo e também pode ser usado 
para concatenar dois arquivos.

2. (Delegado de Polícia Civil – INSTITUTO AOCP – 2021) Em relação aos modelos de arquitetura 
(OSI/ISO e TCP/IP), as camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI/ISO são agregadas em uma só 
camada no modelo TCP/IP. Qual é o nome dessa camada? 
a) Transporte.
b) Sessão.

c) Aplicação.
d) Enlace.

e) Internet.

JUSTIFICATIVA:
a) Errado, porque: A camada de Transporte no modelo TCP/IP corresponde à camada de Transporte 

do modelo OSI/ISO
b) Errado, porque: A camada de Sessão do modelo OSI/ISO sozinha não tem correspondência no 

modelo TCP/IP. Na verdade, juntamente com as camadas de Aplicação e Apresentação as três 
corresponde à camada de Aplicação do modelo TCP/IP. O que é a resposta da questão.

c) CERTO, porque: As camadas de Sessão, Apresentação e Aplicação, respectivamente camadas 5, 
6 e 7 do Modelo OSI/ISO correspondem à camada de Aplicação, camada 4, do modelo TCP/IP. 

d) Errado, porque: A camada de Enlace, também conhecida como camada de Ligação de Dados, 
juntamente com a camada Física, ambas no modelo OSI/ISO correspondem à Camada de Acesso 
à Rede do modelo TCP/IP.

e) Errado, porque: Internet não faz parte de nenhuma camada nem no modelo OSI/ISO e nem no 
modelo TCP/IP

Atenção: o gabarito oficial, informando que a resposta é a alternativa D, está errado. A alter-
nativa correta é c.
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166. (Delegado da Polícia Civil – PC/SP – VUNESP – 2014) Considerando o MS-Windows 
7, na sua configuração padrão, assinale a alternativa que contém a sequência correta a 
partir do botão Iniciar da área de trabalho, que permite acessar a janela de diálogo com 
as opções de ativar ou desativar o Firewall do Windows, conforme mostra a figura.

a) Painel de Controle, Segurança do Windows, Configuração do Firewall do Windows e usar 
a opção “Ativar ou Desativar o Firewall do Windows”.

b) Painel de Controle, Sistema e Segurança, Configuração do Firewall e usar a opção “Ativar 
ou Desativar o Firewall do Windows”.

c) Painel de Controle, Sistema e Segurança, Firewall do Windows e usar a opção “Ativar ou 
Desativar o Firewall do Windows”.

d) Computador, Segurança do Windows, Firewall do Windows e usar a opção “Ativar ou 
Desativar o Firewall do Windows”.

e) Computador, Sistema e Segurança, Firewall do Windows e usar a opção “Ativar ou Desa-
tivar o Firewall do Windows”.

JUSTIFICATIVA:
a) Errado, porque: esta sequência de comandos → Painel de Controle, Segurança do Windows, 

Configuração do Firewall do Windows e usar a opção “Ativar ou Desativar o Firewall do Windows” 
não é a que atende o enunciado da questão.

b) Errado, porque: esta sequência de comandos → Painel de Controle, Sistema e Segurança, Con-
figuração do Firewall e usar a opção “Ativar ou Desativar o Firewall do Windows” não é a que 
atende o enunciado da questão.

c) CERTO, porque: a sequência de comandos → Painel de Controle, Sistema e Segurança, Firewall 
do Windows e usar a opção “Ativar ou Desativar o Firewall do Windows”, é a sequência que per-
mite habilitar ou desabilitar o Firewall do Windows.

d) Errado, porque: esta sequência de comandos → Computador, Segurança do Windows, Firewall 
do Windows e usar a opção “Ativar ou Desativar o Firewall do Windows”.

e) Errado, porque: esta sequência de comandos → Computador, Sistema e Segurança, Firewall do 
Windows e usar a opção “Ativar ou Desativar o Firewall do Windows”.

Preste Atenção:
Firewall é uma proteção de sua máquina que evita a invasão de seu computador.
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