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Simulado Especial 
 Simulado – Investigador e Escrivão – PC-SP 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PC-SP; 

2 – A prova contém 100 questões que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais da Polícia Civil de 
São Paulo; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil das últimas provas. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO no canal do 
Estratégia Concursos no YouTube. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para assisti-la AO 
VIVO e corrigir os erros, pois o vídeo ficará disponível apenas na área do aluno. 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados durante a transmissão da 
correção da prova. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-PC-SP-23-02-2 
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PORTUGUÊS 

 
Psicologia Jurídica é o campo da psicologia que 

agrega os profissionais que se dedicam à interação entre 
a psicologia e o direito. A principal função dos psicólogos 
no âmbito da justiça é auxiliar em questões relativas à 
saúde mental dos envolvidos em um processo. 

A Psicologia Jurídica é um dos campos de 
conhecimento e de investigação dentro da psicologia, 
com importantes colaborações nas áreas da cidadania, 
violência e direitos humanos. O termo Psicologia Forense 
também é utilizado para designar a psicologia jurídica, 
não obstante seja menos utilizado no Brasil. 

Um dos campos de atuação dentro da 
psicologia jurídica é a Psicologia Criminal, que se dedica 
mais propriamente ao Direito Penal. Este tipo de 
psicólogo é chamado a atuar em processos criminais de 
diversas formas, como na avaliação de suspeitos, 
compreensão das motivações do crime e detecção de 
comportamentos perigosos. 

O objeto de estudo da psicologia jurídica, assim 
como toda a psicologia, são os comportamentos que 
ocorrem ou que possam vir a ocorrer, porém não é todo 
e qualquer tipo de comportamento. Ela atua apenas nos 
casos nos quais se faz necessária uma inter-relação entre 
o Direito e a Psicologia, como no caso de adoções, 
violência doméstica, novas maneiras de atuar em 
instituições penitenciarias, entre outros. 

A Psicologia Jurídica emergiu da Psicologia do 
Testemunho, cuja prática, em âmbito internacional, 
ajudou a consolidar a Psicologia enquanto ciência, dada a 
necessidade de sua contribuição na comprovação da 
fidedignidade de testemunhos, principalmente com o 
surgimento e aplicação dos testes psicológicos, em 
meados do século XX, assim como o desenvolvimento de 
estudos sobre os funcionamentos dos interrogatórios, 
dos delitos, dos falsos testemunhos e falsas memórias 
etc, colaborando para a criação dos primeiros 
laboratórios de Psicologia. 

 
01. Segundo o texto,  

a) a principal função dos psicólogos forenses é 
auxiliar em questões relativas à saúde mental dos 
réus em um processo. 

b) psicologia forense e criminal são expressões 
sinônimas.  

c) o psicólogo criminal é aquele que avalia pessoas 
potencialmente perigosas.  

d) a atuação em presídios se encontra no escopo da 
psicologia jurídica. 

e) a finalidade do psicólogo criminal é averiguar a 
coerência de testemunhos. 

 
 
 
 
 
 

02. Uma inferência válida a partir do texto 
encontra-se em 

a) Toda psicologia foca em comportamentos 
humanos.  

b) No Brasil não é utilizado habitualmente o termo 
psicologia jurídica. 

c) Antes de meados do século XX, a psicologia 
jurídica ainda era rudimentar.  

d) O status científico da Psicologia já esteve em grau 
não consistente.  

e) A psicologia surgiu da necessidade de provar 
falsos testemunhos.  

 
03. A temática essencial do texto é 

a) a saúde mental de suspeitos 

b) a psicologia jurídica 

c) a relação direito e mente 

d) o comportamento criminoso 

e) a psicologia criminal 
 
04. Em relação à Psicologia Jurídica, a Psicologia do 

Testemunho teve papel de 

a) precursão 

b) atualização 

c) retificação 

d) assimilação 

e) propagação 
 
05. Considerando sua tipologia textual, o texto 

acima é considerado 

a) argumentativo 

b) descritivo 

c) expositivo 

d) injuntivo 

e) apelativo 
 
06. No quinto parágrafo, o vocábulo “fidedignidade” 

foi empregado no sentido de 

a) fidelidade 

b) verossimilhança 

c) dignidade 

d) discrepância 

e) justificabilidade 
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07. “Ela atua apenas nos casos nos quais se faz 
necessária uma inter-relação entre o Direito e a 
Psicologia” 

No fragmento acima, a expressão sublinhada seria 
corretamente substituída por 

a) onde 

b) de que 

c) aonde 

d) cujo 

e) em que 
 
08. O trecho assinalado na passagem – O termo 

Psicologia Forense também é utilizado para 
designar a psicologia jurídica, não obstante seja 
menos utilizado no Brasil – expressa, na relação 
com o contexto, o sentido de 

 a) concessão. 

 b) adversidade. 

 c) comparação. 

 d) conclusão. 

 e) condição. 
 
09. Assinale a alternativa em que a palavra 

destacada não atribui uma qualificação ao 
vocábulo anterior. 

a) Psicologia Jurídica é o campo da psicologia 

b) A principal função dos psicólogos no âmbito da 
justiça 

c) não obstante seja menos utilizado no Brasil 

d) como no caso de adoções, violência doméstica 

e) com importantes colaborações nas áreas da 
cidadania 

 
10. No segmento – que se dedica mais propriamente 

ao Direito Penal – a palavra destacada tem sentido 
contrário de 

 a) especificamente. 

 b) superficialmente. 

 c) imediatamente. 

 d) geralmente. 

 e) seriamente. 
 
Leia a charge a seguir para responder às questões 

11 a 20 
 

 
https://www.jornaldopovo.com.br/site/charge.php?idCharge=4799 

 
11. O humor da charge reside  

a) na ironia presente em todos possuírem celular 
em um lugar onde estes são proibidos 

b) no questionamento da lucidez do filho em “tá 
maluco?” 

c) no fato de o filho desejar ser encarcerado porque 
a mãe não lhe deu um celular 

d) na informação de que o filho ouviu dizer que 
todos possuem celulares 

e) no desalento da mãe ao ver o filho querer ser 
mandado para um presídio 

 
12. Assinale a alternativa que reescreve fala da 

charge de acordo com a norma-padrão de 
concordância. 

a) Ouvi dizer que lá, nos presídios, todos tem celular 

b) Será que seria possível celulares serem usados no 
presídio 

c) Por que meninos como você, meu filho, quer ir a 
presídios? 

d) Em presídios, cada um dos presos têm celular 

e) É necessário a compra de celulares para os 
meninos   

 
13. Em “Por que você quer ir pro presídio”, verifica-

se o uso correto da expressão “Por que”. Assinale 
a alternativa a alternativa em que isso não tenha 
ocorrido.  

a) A rua está molhada porque choveu? 

b) Por que brigamos tanto? 

c) Não sei por que brigamos tanto. 

d) Brigamos tanto e não sei por quê? 

e) Não há porque brigar tanto.  
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14. Na frase “Ouvi dizer que lá todo mundo tem 
celular”, o elemento sublinhado classifica-se como 

a) pronome relativo 

b) conjunção integrante 

c) conjunção consecutiva 

d) partícula expletiva 

e) pronome interrogativo 
 
15. Assinale a alternativa em que a colocação 

pronominal utilizada está de acordo com a norma 
culta 

a) Me manda pro presídio? 

b) Poderia-me mandar pro presídio? 

c) Tivesse mandado-me pro presídio, teria um 
celular.  

d) Não dar-me um celular seria bom.  

e) Darei-te um celular no presídio.  
 
16. A forma verbal está no tempo presente em: 

a) poderia 

b) ouvi 

c) quer 

d) mandar 

e) será 
 
17. Em “Mãe, já que você não pode me dar um 

celular”, os termos destacados são 

a) acessórios da oração, ambos exercendo a função 
de adjunto adnominal. 

b) essenciais da oração, ambos exercendo a função 
de objeto direto. 

c) acessórios da oração: o primeiro é adjunto 
adnominal; o segundo, complemento nominal. 

d) integrantes da oração: o primeiro é objeto direto; 
o segundo, indireto. 

e) integrantes da oração: o primeiro é objeto 
indireto; o segundo, direto. 

 
18. As palavras “presídio” e “você” são acentuadas, 

respectivamente, por serem 

a) oxítona terminada em “e” paroxítona terminada 
em ditongo 

b) paroxítona terminada em “o” e oxítona 
terminada em “e” 

c) paroxítona terminada em ditongo e oxítona 
terminada em “e” 

 

 

 

d) proparoxítona e paroxítona terminada em “e” 

e) oxítona terminada em “io” e proparoxítona 
 
19. No segmento “mandar pro presídio”, verifica-se 

a contração de preposição “para” com artigo “o”. 
Assinale a alternativa abaixo em que a preposição 
“para” tenha sido empregada com o mesmo 
sentido que na charge.   

a) Estou para tirar férias. 

b) Os ladrões mentiram para a polícia.  

c) Trabalho para ter uma vida melhor.  

d) Estamos vindo para este bairro.  

e) Para o delegado, as provas eram suficientes. 
 
20. Assinale a alternativa correta quanto à 

concordância estabelecida pela norma-padrão da 
língua portuguesa. 

a) Naquele ano, houveram muitas rebeliões em 
presídios de Manaus.  

b) Os celulares, utilizados por muitas pessoas, são 
empregados para facilitar muitas tarefas do 
cotidiano. 

c) O futebol das massas, a exemplo de outros 
esportes, representaram um papel fundamental 
na sociedade. 

d) O smartphone quebrado, comprado para o 
aniversário do garoto, foram vendidos por algum 
vendedor distraído. 

e) Na confecção de novos produtos, o lote de 
plástico muito pesado e enrugado não serviriam. 

 
Considere o texto abaixo e responda às questões 

seguintes. 
 
Por que o Brasil nunca ganhou um Nobel? 
 

Nenhum dos 584 prêmios já concedidos pelo 

Nobel foi parar nas mãos de um brasileiro. Enquanto isso, 

mais de 60 nações já puderam celebrar este 

reconhecimento - inclusive alguns dos nossos vizinhos. A 

Argentina tem cinco prêmios (incluindo dois da Paz). O 

Chile tem dois, assim como a Colômbia. O México tem 

três. A Venezuela, um. Até mesmo países pequenos, como 

Ilhas Faroe, Luxemburgo, Santa Lúcia, Lituânia e 

Mianmar também já conquistaram suas premiações.  

O Nobel tem duas categorias sem relação com 

a produção científica: o Nobel da Paz e o de Literatura. 

Nesses quesitos, há pouco a ser feito do ponto de vista 

das políticas públicas. Mas os demais (Matemática, Física, 

Química, Medicina e Economia) têm relação com a 

qualidade da pesquisa conduzida nas universidades. O 

que falta para o Nobel brasileiro?   
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Uma das justificativas mais frequentes é a falta 

dinheiro. A limitação de recursos públicos é uma queixa 

comum dos cientistas – especialmente em meio a um 

corte no orçamento dos ministérios da Educação e da 

Ciência e Tecnologia. Em outubro de 2017, 23 

vencedores do Nobel divulgaram uma carta criticando a 

redução de recursos feita pelo governo Temer. Ainda 

assim, será esse o principal problema?  

“O que ficou de lição dos últimos governos é 

que não basta injetar dinheiro: é preciso saber gastar e 

onde gastar”, diz Fausto Nomura, professor de Ciências 

Ecológicas da Universidade Federal de Goiás.  Para ele, 

falta planejamento de longo prazo para a pesquisa 

científica no país. “O principal problema é a ausência de 

estratégia para desenvolver pesquisa de alta 

performance”. O pesquisador também critica o excesso 

de importância que as avaliações dos programas de 

pesquisa dão às publicações de artigos.  

Professor de Economia da Universidade de 

Brasília e ex-pesquisador do Ipea, Roberto Ellery é pouco 

otimista quanto ao futuro. Para ele, ao menos na 

Economia, o Brasil está longe de receber o prêmio. “A 

julgar pelo o que acontece com nossa pesquisa, o 

brasileiro que ganhar o Nobel vai estar trabalhando no 

exterior quando isso acontecer. Trabalhando no Brasil, é 

quase impossível”, diz.  

Na opinião de Ellery, um dos problemas mais 

graves é a falta de relevância da pesquisa produzida nas 

universidades brasileiras. “A interação entre 

universidade e sociedade no país é muito baixa. Elas 

ficam isoladas do resto da sociedade, então tudo o que 

fazem acaba muito voltado para dentro da própria 

academia”, afirma.  

Outro fator que pode ter relação com a falta de 

conquistas da ciência brasileira é o sistema educacional 

falho desde o início. Ele crê que uma das lições a serem 

aprendidas com países como os Estados Unidos é que a 

formação de cientistas começa muito antes da 

universidade; por isso é preciso um investimento maior 

na educação científica, desde cedo. “Sem mudança 

cultural de base, não se mudará culturalmente a ponta”, 

opina.  

 
Adaptado de: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/por-que-

o-brasil-nunca-ganhou-um-nobel-4t9ygxoswn8gbsxjjd8e5gfvb/ 

Copyright © 2019, Gazeta do Povo. 

 
21. De acordo com o texto, é correto afirmar que  

a) o prêmio Nobel tem cinco categorias relacionadas 
com a produção científica e duas categorias para 
premiar ciências humanas. 

b) outros países da américa latina já ganharam 
prêmios nas categorias não relacionadas à 
produção científica. 

c) o Chile tem dois prêmios Nobel da paz. 

d) o problema responsável pela ausência de 
vencedores brasileiros é a falta de dinheiro. 

e) Entre os nossos vizinhos, a Argentina é o maior 
vencedor de prêmios Nobel. 

 
22. Assinale a alternativa abaixo que traz uma 

inferência correta feita a partir do texto. 

a)  É provável que o primeiro brasileiro a vencer o 
prêmio Nobel esteja trabalhando no exterior. 

b) A argentina possui três prêmios Nobel em 
categorias relacionadas à produção científica. 

c) Uma maior injeção de recursos em pesquisa 
proporcionaria ao Brasil melhores condições para 
ganhar um Nobel. 

d) O sistema educacional falho torna impeditivo aos 
brasileiros vencer o prêmio Nobel. 

e) Apenas países mais ricos possuem condições de 
disputar o prêmio Nobel. 

 
23. Segundo o professor Fausto Nomura, 

a) a falta de recursos financeiros não é isoladamente 
a justificativa para as dificuldades da pesquisa 
científica no país: o setor carece de planejamento 
de longo prazo e dá importância demasiada às 
publicações de artigos. 

b) a pesquisa científica brasileira utiliza estratégia 
equivocada para desenvolver pesquisa de alta 
performance. 

c) os últimos governos foram mais rigorosos que os 
anteriores na concessão de bolsas científicas. 

d) as Ciências Ecológicas não são bem avaliadas 
pelos programas de pesquisa quanto a publicação 
de seus artigos. 

e) os governos recentes investiram bastante em 
pesquisa acadêmica, mas isso não gerou resultado 
porque é preciso saber gastar e onde gastar. 

 
24. O vocábulo “relevância”, destacado no sexto 

parágrafo, no contexto empregado, abarca o 
sentido de 

a) importância estratégica para o prêmio Nobel. 

b) interesse para o público em geral fora do âmbito 
acadêmico. 

c) valorização por parte dos estrangeiros. 

d) imprescindibilidade para o avanço tecnológico. 

e) importância das teorias econômicas ensinadas. 
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25. Em “Na opinião de Ellery, um dos problemas 
mais graves é a falta de relevância da pesquisa 
produzida nas universidades brasileiras.” (6º 
parágrafo), a expressão “Na opinião de” pode ser 
substituída, com o sentido do texto preservado, 
exceto, por. 

a) De acordo com. 

b) Consoante. 

c) Conforme. 

d) Segundo. 

e) Como. 
 
26. Em “Sem mudança cultural de base, não se 

mudará culturalmente a ponta”, a parte destacada 
poderia ser corretamente substituída pela oração 
desenvolvida 

a)  Sem mudar a cultura de base. 

b) Não mudando a cultura de base. 

c) Sem que mude-se a cultura de base. 

d) Caso não mudar a cultura de base. 

e) Se não mudar a cultura de base. 
 
27. Considere os sentidos que os vocábulos 

destacados nos trechos a seguir imprimem às 
relações que estabelecem: 

•... tudo o que fazem acaba muito voltado para 
dentro da própria academia (6º parágrafo) 

• Até mesmo países pequenos, como Ilhas Faroe, 
Luxemburgo, Santa Lúcia, Lituânia e Mianmar 
também já conquistaram suas premiações. (1º 
parágrafo) 

Nos contextos apresentados, os vocábulos muito e 
até expressam, respectivamente, 

a) quantidade e inclusão. 

b) intensidade e inclusão concessiva. 

c) intensificação da ação e tempo. 

d) quantidade limite e posterior de tempo. 

e) modo e restrição espacial. 
 
28. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo 

de crase está empregado em conformidade com a 
norma-padrão da língua. 

a) Segundo o advogado, a sociedade deve voltar seu 
olhar à todos cidadãos abandonados. 

b) Heath Ledger chegou à receber o Oscar de melhor 
ator coadjuvante em 2009. 

c) Em 2017, o prêmio de melhor jogador do mundo 
foi concedido à Cristiano Ronaldo. 

d) O escritor mostrou-se grato por terem dado valor 
à uma literatura que fala sobre a educação 
brasileira. 

e) Nós devemos nos encontrar, sem mais delongas, 
à uma hora da manhã.  

 
29. Assinale a alternativa em que há emprego de 

palavra ou expressão em sentido figurado. 

a) O professor não deveria ser responsabilizado 
pelas omissões dos pais.  

b) A diretora era uma pessoa doce, mas ficava 
impaciente com erros repetitivos. 

c) A instrutora do curso achava que os alunos eram 
inteligentes e gostavam de aprender. 

d) Naquela sala só os professores podiam entrar. 

e) Uma vez chegara atrasado na aula e perdeu a 
prova final. 

 
30. No trecho – Quem deve ser responsabilizado por 

qualquer tipo de atitude política omissa ainda é o 
cidadão –, o termo destacado apresenta 
circunstância adverbial de 

a) afirmação, com em: “Em qualquer entrevista, há 
interpretação subjetiva, claro, mas está 
interessante para o estudo realizado”. 

b) meio, como em: “A educação midiática não pode 
solucionar, remotamente, todos problemas 
sociais”. 

c) tempo, como em: “Já não existe constrangimento 
em prostituir um voto por um reacionismo 
ideológico”.  

d) frequência, como em: “O político busca projetar 
cada vez mais sua obra privada no imaginário 
público”. 

e) intensidade, como em: “A mídia apimenta a 
narrativa, tornando-a mais interessante para o 
público leitor”. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
31. Imagine que determinada lei federal, dispondo 

acerca das competências das polícias civis, 
contenha dispositivo ampliando o conjunto de 
atribuições reservadas a tais órgãos, passando a 
abranger a apuração de infrações penais 
praticadas por militares, quando fora do exercício 
de suas atividades, bem como a repressão ao 
tráfico de drogas em cada Estado. Ao analisar o 
diploma constitucional da República, pode-se 
concluir que a referida lei:  

a) É inconstitucional, no que diz respeito às 
infrações penais militares, as quais deverão ser 
apuradas pelas polícias militares, em qualquer 
situação. 

b) É válida, no que diz respeito à competência das 
polícias civis para a apuração de crimes praticados 
por militares, desde que fora do exercício de suas 
funções, mas viola o texto constitucional ao 
usurpar atribuição conferida à polícia federal, em 
relação à repressão ao tráfico de drogas. 

c) É constitucional, uma vez que, no exercício de sua 
competência para a edição de normas gerais 
relacionadas às polícias civis, a União dispõe de 
ampla liberdade para dispor acerca de tais 
atribuições. 

d) Não apresenta qualquer irregularidade no 
tocante à apuração de infrações praticadas por 
militares, uma vez que se trata de crime comum.  

e) É inválida, uma vez que as polícias civis atuam 
apenas preventivamente, no que se refere ao 
tráfico de drogas, ficando a função repressiva a 
cargo da polícia federal. 

 
32. No caso de uma autoridade policial que tenha 

recebido uma denúncia anônima, informando que 
um consultório médico, localizado em um edifício 
comercial, esteja sendo utilizado para a prática de 
procedimentos cirúrgicos clandestinos, a 
Constituição Federal: 

a) Permite que a autoridade policial tome medidas 
meramente informais, destinadas à averiguação 
de possível ocorrência de atividade ilícita, sem 
permissão, no entanto, para penetrar no recinto a 
qualquer hora do dia ou da noite. 

b) Autoriza que a autoridade policial tome as 
providências cabíveis para prevenir ou, se for o 
caso, reprimir a ilicitude no interior do 
consultório, uma vez que se trata de edifício 
comercial e, portanto, acessível ao público. 

 

 

c) Permite que a autoridade, ainda que notificada 
por denúncia anônima, dirija-se ao local e adentre 
o consultório, a fim de coibir a prática criminosa, 
uma vez que evidente o risco de morte dos 
pacientes. 

d) Permite que a autoridade policial, já que se trata 
de situação de flagrância, invada o consultório no 
período da noite, apenas, ou munida de mandado 
judicial, durante o dia. 

e)  Determina que autoridade policial, com base 
unicamente na situação descrita, nada poderá 
fazer, já que a delação anônima não pode ser 
utilizada como fundamento para a instauração de 
procedimentos investigatórios.   

 
 

DIREITOS HUMANOS 

 
33. Uma das características dos Direitos Humanos é 

a sua historicidade, ou seja, decorrem de uma 
formação histórica, surgindo e se solidificando 
conforme a evolução da sociedade. Em razão 
disso, a doutrina apresenta dimensões dos 
direitos humanos. Sobre o tema, é correto afirmar: 

a) A 1ª dimensão dos direitos humanos expressa o 
desejo de liberdade da sociedade, que passava do 
Estado Absolutista para o Estado Liberal. São 
exemplos desses direitos: direitos sociais, 
culturais, econômicos e culturais. 

b) A 2ª dimensão dos direitos humanos relaciona-se 
à busca por igualdade da sociedade, com a 
passagem do Estado Liberal para o Estado Social. 
São exemplos desses direitos: direitos civis 
(liberdades públicas) e direitos políticos, 
liberdade de manifestação, de reunião e de 
associação. 

c) A 3ª dimensão dos direitos humanos consagra o 
sentimento de fraternidade entre os indivíduos, 
fortemente marcados pelas atrocidades das 
guerras mundiais. São exemplos desses direitos: 
direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, direito do consumidor e proteção ao 
patrimônio histórico-cultural. 

d) A 4ª dimensão dos direitos humanos abrange o 
direito à paz, como decorrência de atos terroristas 
ocorridos no início do século XXI. 

e) A 5ª dimensão dos direitos humanos abrange a 
tutela da democracia, do direito à informação e o 
pluralismo político. 
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34. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH) é um documento marco na história dos 
direitos humanos. A Declaração foi proclamada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 
como uma norma comum a ser alcançada por 
todos os povos e nações estabelecendo, pela 
primeira vez, a proteção universal dos direitos 
humanos. Considerando o disposto na DUDH, 
pode-se afirmar que: 

a) Todo ser humano tem capacidade para gozar os 
direitos e as liberdades estabelecidos na 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, salvo as condições 
políticas, jurídicas ou internacionais de seu país ou 
território de origem. 

b) Ninguém será submetido à tortura, nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante, sendo vedada a pena de morte. 

c) Todo homem tem direito a uma nacionalidade e 
ninguém será arbitrariamente privado de sua 
nacionalidade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade. Neste último caso, o indivíduo 
perderá sua nacionalidade originária. 

d) Os pais não participarão da escolha do gênero de 
instrução que será ministrada a seus filhos, 
cabendo tal decisão ao Estado, conforme suas 
diretrizes curriculares de ensino. 

e) Todo ser humano tem deveres para com a 
comunidade, na qual o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

 
35. Considerando a Convenção Contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes e de suas disposições, assinale a 
alternativa correta: 

a) A tortura é caracterizada apenas por dores ou 
sofrimentos físicos. 

b) A tortura só pode ser infligida por particulares, 
nunca por funcionários públicos ou por pessoas no 
exercício de funções públicas. 

c) Não se considerará como tortura as dores ou 
sofrimentos que sejam consequência unicamente 
de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais 
sanções ou delas decorram. 

d) Exige-se o efetivo sofrimento da vítima, não 
bastando a instigação à prática da tortura. 

e) A tortura pode ocorrer visando informações ou 
confissões, castigos por prática de atos, 
intimidação ou coação, mas não por 
discriminação. 

 

36. A Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, também conhecida como Pacto de San 
José da Costa Rica, foi incorporada ao Direito 
Brasileiro por meio do Decreto nº 678/1992. De 
acordo com a Convenção: 

a) Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 
vida. Esse direito deve ser protegido pela lei desde 
o nascimento com vida. 

b) Não se pode restabelecer a pena de morte nos 
Estados que a hajam abolido. 

c) A pena de morte não pode ser aplicada por delitos 
políticos, mas poderá atingir delitos comuns 
conexos com delitos políticos. 

d) A pena de morte pode ser imposta a qualquer 
pessoa indistintamente, salvo aos menores de 
dezoito anos. 

e) A pena de morte retira do condenado todos os 
seus direitos. 
 
 

DIREITO PENAL 

 
37. Com relação ao tempo do crime, é correto 

afirmar que o Código Penal adotou a teoria: 

a) da atividade, pois considera-se praticado o crime 
tanto no momento da conduta quanto no 
momento do resultado 

b) da atividade, pois considera-se praticado o crime 
no momento da conduta, ainda que outro seja o 
momento do resultado 

c) da ubiquidade, pois considera-se praticado o 
crime no momento da conduta, ainda que outro 
seja o momento do resultado 

d) da ubiquidade, pois considera-se praticado o 
crime tanto no momento da conduta quanto no 
momento do resultado 

e) do resultado, pois se considera praticado o delito 
no momento do resultado 

 
38. José, ao encerrar o expediente no local de 

trabalho, pega o celular de seu colega Pedro, por 
engano, acreditando tratar-se do seu próprio 
celular, eis que são aparelhos idênticos. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) Erro de tipo 

b) Erro de proibição 

c) Erro sobre o objeto 

d) Erro na execução 

e) Erro de tipo permissivo 
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39. Quando o agente, durante a execução do delito, 
se arrepende e voluntariamente abandona a 
empreitada criminosa, há: 

a) arrependimento eficaz, respondendo o agente 
apenas pelos atos já praticados 

b) arrependimento eficaz, que é causa de 
diminuição de pena de um a dois terços 

c) arrependimento posterior, respondendo o agente 
apenas pelos atos já praticados 

d) arrependimento posterior, que é causa de 
diminuição de pena de um a dois terços 

e) desistência voluntária, respondendo apenas 
pelos atos já praticados 

 
40. José, irritado após uma discussão no trânsito, 

agride uma desconhecida de nome Maria, com 
socos e pontapés. Nesse caso, é correto afirmar 
que haverá crime de: 

a) lesão corporal grave, se Maria ficar 
permanentemente incapacitada para o trabalho 

b) lesão corporal leve, ainda que Maria fique 
permanentemente incapacitada para o trabalho 

c) lesão corporal gravíssima, caso gere aceleração 
de parto em Maria 

d) lesão corporal grave, caso Maria sofra perda da 
visão em razão das lesões  

e) lesão corporal gravíssima, caso Maria sofra 
deformidade permanente em razão das lesões 

 
41. Em uma boate, Maria se aproxima de José e 

começa a puxar conversa. Pelo fato de Maria ser 
uma bela e jovem moça, José se anima, já que é 
desprovido de beleza física. Após uma conversa de 
40 minutos, Maria se insinua para José, chamando-
o para um local mais reservado. José, então, 
convida Maria para conhecer sua residência. Lá 
chegando, Maria espera José se distrair para, 
então, colocar uma substância em sua bebida. José 
ingere a substância e desmaia. Maria, então, 
subtrai diversos pertences de José e foge. O 
porteiro, porém, percebendo a estranha dinâmica 
dos fatos, chama a polícia, que consegue prender 
Maria em flagrante poucos minutos depois, a duas 
quadras do prédio onde José reside, tendo sido 
recuperados todos os bens subtraídos. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) roubo próprio, consumado 

b) roubo próprio, tentado 

c) roubo impróprio, consumado 

 

 

 

d) roubo impróprio, tentado 

e) furto qualificado pelo emprego de fraude, 
consumado 

 
42. Ao cumprir mandado de busca e apreensão, 

determinado Oficial de Justiça foi recebido pelo 
morador com socos e pontapés. Em razão da 
oposição à realização do ato, mediante violência 
praticada pelo morador, o Oficial de Justiça não 
conseguiu cumprir o mandado de busca e 
apreensão, tendo ainda sofrido lesão corporal 
grave. 

Nesse caso, é correto afirmar que o morador 
deverá responder por:  

a) desacato, em sua forma consumada 

b) desobediência, em sua forma consumada 

c) resistência qualificada, além da pena 
correspondente à lesão corporal provocada 

d) resistência qualificada, apenas 

e) resistência simples, apenas 
 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
43. Acerca do inquérito policial, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) O inquérito policial não poderá ser instaurado de 
ofício nos crimes de ação penal pública 
condicionada à representação 

b) Por ser procedimento sigiloso, é vedado ao 
defensor do indiciado ter acesso aos elementos de 
prova já documentados no inquérito policial 

c) Como regra, estando solto o indiciado, o inquérito 
deverá ser concluído no prazo de 30 dias, a contar 
da instauração do inquérito policial 

d) A autoridade policial não poderá mandar 
arquivar autos de inquérito policial, nem mesmo 
em caso de flagrante atipicidade do fato ou 
prescrição 

e) O ato de indiciamento é privativo da autoridade 
policial 
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44. Sobre o tema de provas, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) O juiz que conhecer do conteúdo da prova 
declarada inadmissível não poderá proferir a 
sentença ou acórdão. 

b) O interrogatório por videoconferência, em razão 
das alterações promovidas pela Lei 13.964/19, 
passou a ser a regra no processo penal brasileiro. 

c) Exceção ao sistema da persuasão racional é a 
confissão, considerada a rainha das provas 

d) Os menores de 14 anos podem depor como 
testemunha, mas não prestam compromisso de 
dizer a verdade. 

e) O silêncio não importa confissão, mas pode ser 
interpretado em prejuízo da defesa 

 
45. Após perseguição ininterrupta, realizada logo 

após a infração, José foi preso em flagrante por 
policiais militares, em razão de ter subtraído um 
aparelho celular que se encontrava dentro de um 
veículo que estava estacionado em via pública.  

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) Flagrante próprio 

b) Flagrante presumido, ou ficto 

c) Flagrante impróprio 

d) Flagrante esperado 

e) Prisão ilegal, pois não havia situação de flagrância 
 
46. No que tange à prisão preventiva, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) O Juiz não poderá decretar a prisão preventiva ex 
officio, salvo se no curso do processo 

b) Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 
emissor da decisão revisar a necessidade de sua 
manutenção a cada 90 dias, mediante decisão 
fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a 
prisão ilegal. 

c) A conveniência da instrução criminal é 
fundamento idôneo para a decretação da prisão 
preventiva, presentes os demais requisitos 

d) Para a decretação da prisão preventiva há 
necessidade de indicação do perigo gerado pelo 
estado de liberdade do imputado. 

e) A prisão preventiva é cabível, dentre outras 
hipóteses, no caso de crimes dolosos punidos com 
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 
(quatro) anos 

 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

 
47. De acordo com a Nova Lei de Abuso de 

Autoridade assinale a alternativa correta:  

I - Os crimes previstos na Lei nº 13.869/2019 
são próprios, ou seja, só podem ser 
praticados por servidores públicos. 

II – Só há crime de abuso de autoridade quando 
o agente tem a finalidade de prejudicar 
outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou 
satisfação pessoal. 

III – A divergência na interpretação de lei ou na 
avaliação de fatos e provas não configura 
abuso de autoridade. 

Assinale a alternativa que indica apenas as 
assertivas corretas: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 
 
48. Conforme a Lei n. 9.605/1998, que trata dos 

crimes ambientais as penas restritivas de direito 
são: 

I - prestação de serviços à comunidade. 

II - interdição definitiva de direitos. 

III – encerramento das atividades. 

IV - prestação pecuniária. 

V - recolhimento prisional. 

Assinale a alternativa que indica apenas as 
assertivas corretas: 

a) I e IV. 

b) II, III e V. 

c) III e IV. 

d) I e II. 

e) II, III e IV. 
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49. Conforme a Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006) 
são objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre 
Drogas, dentre outros: 

a) viabilizar a ampla participação social na 
formulação, implementação e avaliação das 
políticas sobre drogas. 

b) promover a integração das políticas sobre drogas 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

c) financiar, com Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a execução das políticas sobre drogas, 
observadas as obrigações dos integrantes do 
Sisnad. 

d) estabelecer formas de colaboração com Estados, 
Distrito Federal e Municípios para a execução das 
políticas sobre drogas. 

e) garantir publicidade de dados e informações 
sobre repasses de recursos para financiamento 
das políticas sobre drogas.          

 
50. Considere a seguinte situação hipotética: Maria 

cometeu crime de tortura após sequestrar Joana. 
Nos termos da Lei n. 9.455/1997, a pena de Maria 
deverá:  

a) Ser aumentada de um sexto até um terço por ser 
praticada mediante sequestro. 

b) Ser aumentada de um terço apenas se houver 
resultado morte. 

c) Ser aumentada de um quarto até um meio. 

d) Ser diminuída de um terço por não haver 
resultado morte. 

e) Ser diminuída de um sexto, por não ser Jonas 
agente público. 

 
51. É correto afirmar a respeito do crime de disparo 

de arma de fogo, previsto na Lei no 10.826/2003 
(Estatuto do Desarmamento), que: 

a) se trata de crime comum, de perigo abstrato e que 
não admite a suspensão condicional do processo.  

b) é inafiançável, de perigo concreto e que admite a 
suspensão condicional do processo.  

c) não admite a suspensão condicional do processo, 
é afiançável e trata-se de crime de mão-própria.  

d) é inafiançável, de perigo abstrato e que não 
admite a suspensão condicional do processo.  

e) se trata de crime próprio, afiançável e que admite 
a suspensão condicional do processo.  

 
 
 
 
 

52. De acordo com a Lei das Contravenções Penais, 
as penas principais aplicáveis a estes crimes são: 

a) Detenção e Reclusão 

b) Advertência e multa 

c) Prisão simples e multa 

d) Prestação de serviço à comunidade e prisão 

e) Reclusão e Censura 
 
53. Avalie os tipos de crimes listados a seguir.   

I. Extorsão;   

II. Estupro;   

III. Homicídio qualificado 

IV. Falsificação, corrupção, adulteração ou 
alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais.   

De acordo com a Lei n. 8.072/90, são considerados 
crimes hediondos:  

a) I e II, somente.  

b) I e III, somente.  

c) I, II e IV, somente.  

d) I, III e IV, somente.  

e) II, III e IV, somente. 
 
54. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069 de 1990) o adolescente: 

 a) tem o direito de solicitar a presença de seus pais 
ou responsável em qualquer fase do 
procedimento.  

b) por estar em desigualdade na relação processual 
em razão de sua idade, não poderá ser 
confrontado com a vítima, ou com as testemunhas 
dos fatos.  

c) não poderá ser preso em flagrante, entretanto 
será ouvido pelo delegado de polícia competente e 
indiciado pela prática do ato infracional.  

d) poderá ser privado de sua liberdade, inclusive em 
situações de flagrante delito, desde que seja 
reincidente na prática de ato infracional grave.  

e) não será necessariamente representado por 
advogado nos processos por ato infracional, 
bastando que compareça em juízo acompanhado 
pelos pais ou por responsável legal 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
55. O Governador de determinado Estado editou 

decreto para organização da administração 
pública estadual, em que acabou determinando a 
extinção de diversos órgãos públicos. Ao se 
utilizar do referido instrumento, o governante 
violou, entre outros, o princípio da 

a) eficiência. 

b) legalidade. 

c) impessoalidade. 

d) publicidade. 

e) oficialidade. 
 
56. Os poderes administrativos funcionam como 

mecanismos de atuação do Poder Público em 
busca dos interesses da coletividade. Nesse 
sentido, é correto afirmar que 

a) o poder vinculado se caracteriza pela ausência de 
margem de liberdade no exercício de 
determinadas competências outorgadas por lei 
aos agentes públicos. 

b) o poder discricionário confere ampla margem de 
liberdade de atuação aos agentes públicos, 
podendo, em alguns casos, valorar a aplicabilidade 
de determinada lei no caso concreto. 

c) o poder hierárquico não se caracteriza pela 
relação de subordinação existente entre os órgãos 
e agentes administrativos. 

d) o poder disciplinar aplica-se exclusivamente às 
infrações funcionais cometidas por servidores 
públicos, razão pela qual não se aplica aos 
particulares, em nenhuma situação. 

e) o poder regulamentar é o poder conferido aos 
administradores públicos em geral para edição de 
leis ordinárias e demais atos normativos em 
sentido amplo, inovando na ordem jurídica ou 
regulamentando leis preexistentes. 

 
57. A prestação dos serviços públicos por parte do 

Estado obedece a uma série de princípios, entre os 
quais o que prevê que o serviço deve ser aberto à 
generalidade do público, alcançando a maior 
amplitude possível de usuários. Essa definição 
corresponde ao princípio 

a) da continuidade dos serviços públicos. 

b) do dever inescusável de prestação dos serviços 
pelo Estado. 

c) da supremacia do interesse público. 

d) da adaptabilidade. 

e) da universalidade. 
 

58. Acerca dos atos administrativos, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Finalidade: objetivo de interesse público a 
atingir. 

II. Motivo: situação de fato ou de direito que 
determina ou autoriza a realização do ato. 

III. Tipicidade: o ato administrativo deve 
corresponder a figuras previamente 
definidas em lei como aptas a produzir 
determinados resultados. 

IV. Presunção de legitimidade: pressupõe-se 
que os atos foram editados em 
conformidade com a lei, até que se prove o 
contrário. 

São atributos dos atos administrativos apenas os 
indicados nos itens: 

a) I e III. 

b) II e III. 

c) I, somente. 

d) III e IV. 

e) IV, somente. 
 
59. Sobre a responsabilidade civil do Estado em 

decorrência dos danos causados por seus agentes 
aos terceiros, usuários ou não usuários dos 
serviços públicos, prevista na Constituição 
Federal, é correto afirmar que 

a) é sempre objetiva e subsidiária, na medida em 
que o Estado somente responde nos casos em que 
o agente não seja responsabilizado diretamente. 

b) é sempre objetiva, sendo passível de regresso em 
face do agente causador do dano, que também 
responde objetivamente, nos casos autorizados 
por lei. 

c) é objetiva, admitindo-se o regresso em face do 
agente causador do dano, quando comprovados o 
dolo ou a culpa em sua atuação. 

d) é subjetiva em relação ao Estado ou à 
concessionária de serviços públicos, podendo ser 
objetiva em relação ao agente causador do dano, 
quando esse agir com imperícia. 

e) é sempre subjetiva em relação às prestadoras de 
serviços públicos e objetiva em relação ao Estado, 
assegurado o direito de regresso ao agente 
causador do dano. 
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LEI ORGÂNICA 

 
60. Tem competência para dar posse aos Delegados 

de Polícia 

a) Governador do Estado. 

b) Delegado Diretor do DAP. 

c) Delegado Diretor do Conselho da Polícia Civil. 

d) Delegado Geral de Polícia. 

e) Secretário de Segurança Pública. 
 
 

CRIMINOLOGIA 

 
61. Em relação ao método da criminologia, é correto 

afirmar que: 

a) em razão do volume de dados, a criminologia foca 
suas análises em metodologias quantitativas, 
reservando às ciências jurídicas as metodologias 
que têm por base análises qualitativas. 

b) o método empírico dominou a fase inicial e pré-
científica da criminologia, cedendo espaço 
posteriormente ao método dogmático e descritivo, 
que melhor se adequa à fase científica e ao 
reconhecimento da criminologia como ciência 
autônoma. 

c) o método dedutivo é priorizado na criminologia 
por respeito à cientificidade deste ramo do saber. 

d) o método empírico tem protagonismo, por tratar-
se a criminologia de uma ciência do ser.  

e) as premissas dogmáticas norteiam as diversas 
linhas e pensamentos criminológicos de modo que 
se permita a sistematização do conhecimento.  

 
62. O método de estudo da Criminologia reúne as 

seguintes características: 

a) silogismo; vedação de interdisciplinariedade; 
visão indutiva da realidade. 

b) empirismo; vedação de interdisciplinariedade; 
visão indutiva da realidade. 

c) racionalismo; interdisciplinaridade; visão 
indutiva da realidade. 

d) empirismo; interdisciplinaridade; visão indutiva 
da realidade. 

e) racionalismo; interdisciplinaridade; visão 
dedutiva da realidade. 

 

63.  É órgão da segunda seleção da instância formal 
de controle social: 

a) Ministério Público. 

b) Polícia Judiciária. 

c) Poder Judiciário. 

d) Administração Penitenciária. 

e) Polícia Administrativa. 
 

64.  Assinale a alternativa que aponta o ente que 
exerce ou fomenta, concomitantemente, os 
controles formal e informal sobre a vida em 
sociedade. 

a) Poder Judiciário. 

b) Família. 

c) Policiamento Comunitário. 

d) Clubes de Serviço. 

e) Forças Armadas.  
 

65. A expressão “Criminologia” foi empregada pela 
primeira vez por 

a) Adolphe Quetelet e divulgada 
internacionalmente por Cesare Bonesana, em sua 
obra intitulada Dos delitos e das penas. 

b) Cesare Lombroso e divulgada 
internacionalmente por Raffaele Garofalo, em sua 
obra intitulada Criminologia. 

c) Paul Topinard e divulgada internacionalmente 
por Cesare Bonesana, em sua obra intitulada Dos 
delitos e das penas. 

d) Cesare Lombroso e divulgada 
internacionalmente por Adolphe Quetelet, em sua 
obra intitulada O homem médio. 

e) Paul Topinard e divulgada internacionalmente 
por Raffaele Garofalo, em sua obra intitulada 
Criminologia. 

 

66. Cesare Bonesana, Francesco Carrara e Giovanni 
Carmignani foram autores da corrente doutrinária 
da história da Criminologia denominada: 

a) Escola Clássica. 

b) Terza Scuola Italiana. 

c) Escola Moderna Alemã. 

d) Escola Positiva. 

e) Escola de Chicago. 
 
67. São considerados autores que desenvolveram 

trabalhos na Escola Clássica: 

a) Cesare Bonesana, Francesco Carrara e Giovanni 
Carmignani. 

b) Franz von Lizst, Adolphe Prins e Von Hammel. 

c) Enrico Ferri, Cesare Lombroso e Marquês de 
Pombal. 

d) Cesare Lombroso, Paul Topinard e Rafael 
Garófalo. 

e) Manuel Carnevale, Bernardino Alimena e João 
Impallomeni. 



15 
1º Simulado – Concurso PC-SP -Investigador e Escrivão - 23/02/2020 

 

 
68. A dor causada à vítima, ao ter que reviver a cena 

do crime, ao ter que declarar ao juiz o sentimento 
de humilhação experimentado, quando os 
advogados do acusado culpam a vítima, 
argumentando que foi ela própria que, com sua 
conduta, provocou o delito. Os traumas que podem 
ser causados pelo exame médico-forense, pelo 
interrogatório policial ou pelo reencontro com o 
agressor em juízo, e outros, são exemplos da 
chamada vitimização. 

a) indireta. 

b) secundária. 

c) primária. 

d) terciária. 

e) direta. 
 
69. São conhecidas por __________os crimes que não 

são registrados em órgãos oficiais encarregados 
de sua repressão, em decorrência de omissão das 
vítimas, por temor de represália.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna. 

a) cifras azuis 

b) cifras rosas 

c) cifras douradas 

d) cifras negras 

e) cifras cinza 
 
70. No Estado Democrático de Direito a prevenção 

criminal é integrante da agenda federativa 
passando por vários setores do Poder Público, não 
se restringindo à Segurança Pública e ao 
Judiciário. Com relação à prevenção criminal, 
assinale a afirmativa correta: 

a) A prevenção primária se orienta aos grupos que 
ostentam maior risco de protagonizar o problema 
criminal, se relacionando com a política legislativa 
penal e com a ação policial. 

b) A prevenção secundária corresponde a 
estratégias de política cultural, econômica e social, 
atuando, por exemplo, na garantia da educação, 
saúde, trabalho e bem-estar social. 

c) A prevenção terciária se orienta aos grupos que 
ostentam maior risco de protagonizar o problema 
criminal, se relacionando com a política legislativa 
penal e com a ação policial. 

d) A prevenção secundária tem como destinatário o 
condenado, se orientando a evitar a reincidência 
da população presa por meio de programas 
reabilitadores e ressocializadores. 

e) A prevenção primária corresponde a estratégias 
de política cultural, econômica e social, atuando, 
por exemplo, na garantia da educação, saúde, 
trabalho e bem-estar social. 

 
 

NOÇÕES DE LÓGICA 

 
71. Considerando a sequência de letras C, O, R, U, J, 

A, C, O, R, U, J, A, C, O, R, U, J, A, C, O, R, U, J, A, C, O, 
R, U, J, A, C, O, R, U, J, A, ..., a 2020ª letra da 
sequência será 

a) C 

b) O 

c) R 

d) U 

e) J 
 
72. Dentre as sequências a seguir, aquela que é uma 

sentença aberta é 

a) (√2 + 1) ∙ (√2 − 1) = 1 

b) 3𝑥2 − 9𝑥 + 6 = 0 

c) 2 ∙ (3𝑥 − 1) − 𝑥 = 5𝑥 + 7 

d) 2 ∙ (3𝑥 − 1) − 𝑥 = 5𝑥 − 2 

e) 2 − 5 = 3 
 
73. Segundo a lógica aristotélica, as proposições 

têm como uma de suas propriedades básicas 
poderem ser verdadeiras ou falsas, isto é, terem 
um valor de verdade. Assim sendo, a oração “A 
Terra é um planeta do sistema solar”, por exemplo, 
é uma proposição verdadeira e a oração “O Sol gira 
em torno da Terra”, por sua vez, é uma proposição 
comprovadamente falsa. Mas nem todas as 
orações são proposições, pois algumas orações 
não podem ser consideradas nem verdadeiras e 
nem falsas, como é o caso da oração: 

a) A entalpia é diretamente proporcional à energia 
interna. 

b) Se o triângulo é retângulo, então o círculo de 
Feuerbach é tangente aos lados do triângulo. 

c) Determine a projeção ortogonal da base menor 
do trapézio sobre a sua base maior. 

d) O Coeficiente de Poisson de um material 
homogêneo é sempre um número positivo. 

e) O diâmetro do grão de argila é menor do que o 
diâmetro do grão de silte. 
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74. Considere as afirmações e seus respectivos 

valores lógicos. 

I. Guilherme Neves é professor de Matemática. 
(VERDADEIRA) 

II. Bilynskyj é escrivão da PC-SP. (FALSA) 

III. Lhais é investigadora da PC-SP. (FALSA) 

IV. Terror é professor de Português. 
(VERDADEIRA). 

A alternativa que apresenta uma proposição 
composta verdadeira é 

a) Bilysnkyj é delegado da PC-SP e Guilherme Neves 
é professor de Matemática. 

b) Se Guilherme Neves é professor de Matemática, 
então Bilynskyj é escrivão da PC-SP. 

c) Se Lhais é investigadora da PC-SP, então Terror é 
professor de Português. 

d) Bilynskyj é escrivão da PC-SP ou Lhais é 
investigadora da PC-SP. 

e) Bilynskyj não é escrivão da PC-SP e Guilherme 
Neves não é professor de Matemática. 

 
75. Pretende-se analisar se uma proposição P, 

composta por cinco proposições simples, é 
equivalente a uma proposição Q, composta pelas 
mesmas cinco proposições simples, combinadas 
com conectivos distintos. Como são 
desconhecidos os valores lógicos das proposições 
simples envolvidas, pretende-se utilizar uma 
tabela-verdade, estudando-se todas as possíveis 
combinações entre os valores lógicos dessas 
proposições, a fim de ser utilizada a definição de 
equivalência lógica. Dessa forma, o número total 
de combinações possíveis é 

a) 4 

b) 8 

c) 16 

d) 32 

e) 64 
 
76. Se é falsa a proposição composta “Está 

chovendo ou vou à praia”, então é verdade afirmar 
que 

a) Ou não está chovendo ou não vou à praia. 

b) Não está chovendo e vou à praia. 

c) Está chovendo e não vou à praia. 

d) Se não está chovendo, então vou à praia. 

e) Não vou à praia. 
 

77. A negação lógica da afirmação “Se investigo com 
cautela, então o bandido será preso” é logicamente 
equivalente à proposição 

a) Se o bandido não será preso, então não 
investiguei com cautela”. 

b) Investigo com cautela e o bandido não será preso. 

c) Não investigo com cautela ou o bandido será 
preso. 

d) Se investigo com cautela, então o bandido não 
será preso. 

e) Ou investigo com cautela ou o bandido será preso. 
 
78. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. 

- Todos os investigadores são policiais. 

- Alguns professores são policiais. 

 A partir dessas afirmações, é correto afirmar que 

a) Há investigadores que são professores. 

b) Há investigadores que não são professores. 

c) Há policiais que são investigadores. 

d) Todos os policiais são professores. 

e) Existe pelo menos um investigador que é 
professor. 

 
79. Carlos Henrique, Décio, Eduardo Da Rocha, 

Fauth e Guilherme são professores do Estratégia. 
Guilherme é mais alto que Carlos Henrique, Fauth 
é mais baixa que Décio e mais alta que Eduardo da 
Rocha, e Carlos Henrique é mais alto que Décio. 
Ordenando-se esses professores por altura, o 
elemento central dessa ordenação será 

a) Carlos Henrique. 

b) Décio. 

c) Eduardo da Rocha. 

d) Fauth 

e) Guilherme 
 
80. Marília, Guilherme e Abelardo são irmãos e 

fazem cursos diferentes, cada um fazendo apenas 
um curso. Um amigo, visitando a família, ouviu a 
seguinte conversa. 

Marília: “Eu não curso Matemática”. 

Guilherme: “Eu curso Matemática”. 

Abelardo: “Eu não curso Administração. 

A mãe dos jovens disse corretamente ao amigo da 
família que seus três filhos cursavam Matemática, 
Administração e Economia e que apenas um falou 
a verdade, o que permitiu ao amigo determinar 
que Marília, Guilherme e Abelardo cursam, 
respectivamente, 

a) Matemática, Administração e Economia. 

b) Matemática, Economia e Administração. 
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c) Administração, Matemática e Economia. 

d) Administração, Economia e Matemática. 

e) Economia, Matemática e Administração. 
 

INFORMÁTICA 

 
81. O atalho do Google Chrome que permite excluir 

o histórico de navegação do usuário é: 

a) SHIFT + DEL 

b) CTRL + SHIFT + DEL 

c) CTRL + D 

d) CTRL + DEL 

e) CTRL + ALT + DEL 
 
82. Ao utilizar a navegação privativa, um browser 

salva: 

a) histórico de navegação 

b) cookies 

c) arquivos temporários 

d) dados de formulários 

e) favoritos. 
 
83. Dentre os campos apresentados, assinale aquele 

que é permite ocultar um destinatário de um e-
mail: 

a) Assunto 

b) Para 

c) Corpo da Mensagem 

d) Cco 

e) Anexo 
 
84. Assinale a alternativa que apresenta um 

protocolo de envio e um protocolo de recebimento 
de correio eletrônico respectivamente. 

a) SMTP e IMAP 

b) IMAP e HTTP 

c) POP3 e SMTP 

d) FTP e POP3 

e) ICMP e SMTP 
 

85. Sobre Computação em Nuvem, podemos 
afirmar que: 

a) Nuvem Pública é aquela que pode ser acessada 
por qualquer pessoa gratuitamente. 

b) Nuvem Comunitária é aquela que pode ser 
acessada por um grupo exclusivo e restrito de 
pessoas de uma organização. 

c) Nuvem Privada é aquela que pode ser composta 
por duas ou mais infraestruturas de nuvem 

distintas, mas unidas por uma tecnologia 
padronizada ou proprietária. 

d) Nuvem Híbrida é caracterizada 
fundamentalmente por permitir o 
armazenamento virtualizado de informações, tais 
como Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc.  

e) Entre os benefícios comuns a nuvens públicas e 
privadas incluem-se: alta eficiência, alta 
disponibilidade, elasticidade e rápida 
implementação. 

 
86. Dentre os diversos critérios de busca e pesquisa, 

as aspas são utilizadas quando o usuário deseja: 

a) pesquisar algo ignorando algum tipo de 
significado atribuído a uma palavra, isto é, 
excluindo uma gama de definição.  

b) pesquisar resultados somente em um 
determinado site. 

c) pesquisar um termo exatamente da maneira em 
que foi escrito da barra de busca. 

d) pesquisar dentro de um intervalo de números. 

e) pesquisar algo em redes sociais.  
 
87. Assinale a alternativa que corresponda ao 

conceito a seguir: 
Memória gravada de fábrica, em um circuito 

eletrônico (chip) que fica contido na placa-mãe e 
que não pode ter seu conteúdo apagado pelo 
usuário, permitindo apenas leitura. 

a) Memória ROM  

b) SIMM 

c) LLC  

d) IC 

e) Memória RAM 
 
88. A função utilizada na planilha abaixo para 

contar a quantidade de funcionários do sexo 
masculino é: 
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a) =CONT.SES(D1:D15;”M”) 

b) =CONT(B6:B15;”M”) 

c) =CONT.SE(D6:D15;”m”) 

d) =CONT.VAZIO(B6:D15; “M”) 

e) =CONT.SE(B6:D15;”M”) 
 

 
 
89. Assinale a alternativa que mostra a guia em que 

se encontra o comando Controlar Alterações 
apresentado na imagem acima: 

a) Inserir. 

b) Revisão. 

c) Design.  

d) Referência. 

e) Página Inicial. 
 
90. Uma importante recomendação de segurança 

para usuários do Windows 10 é bloquear a tela 
caso tenha que se ausentar da estação de trabalho 
sem precisar desligar o computador. O atalho que 
permite realizar essa função é: 

a) WINKEY + B 

b) WINKEY + G 

c) WINKEY + L 

d) WINKEY + V 

e) WINKEY + T 
 
 

ATUALIDADES 

 
91. “A vitória inédita no Oscar alcançada pelo filme 

sul-coreano, do diretor Bong Joon-ho, quebrou 92 
anos de tradição em Hollywood e abre uma nova 
era para filmes coreanos e estrangeiros no 
primeiro plano do cinema mundial.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/rjkkbsh. 
Acesso em 13/02/2020. Com adaptações. 

Assinale a alternativa que indica corretamente a 
sinopse do vencedor do Oscar de melhor filme em 
2020: 

a) A missão de dois soldados ingleses que devem 
entrar em território inimigo para levar uma 
mensagem urgente a uma tropa aliada prestes a 
cair em uma cilada. 

b) O crime organizado nos Estados Unidos sob a 
perspectiva de um veterano da Segunda Guerra 
Mundial. 

c) A infiltração de uma família pobre, que vive em 
um porão sujo e apertado, na casa de uma família 
burguesa. 

d) A transformação de um comediante fracassado 
em uma mente criminosa após assassinar três 
homens. 

e) A construção de um carro de corrida para a Ford 
Motor derrotar a hegemonia de Enzo Ferrari nas 
24 horas de Le Mans. 

 
92. “Prêmio Nobel da Paz 2019 vai para primeiro-

ministro da Etiópia. 

Premiação se deve ao seu empenho nas 
negociações de paz e na busca de cooperação 
internacional para solução de conflito entre seu 
país e a Eritreia.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/wh46w9a. 
Acesso em 13/02/2020. 

O ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2019 foi: 

a) Abiy Ahmed Ali. 

b) Isaias Afewerki. 

c) Raoni Metuktire. 

d) Denis Mukwege. 

e) William Kaelin. 
 
93. “O que é coronavírus? 

Coronavírus é uma família de vírus que causam 
infecções respiratórias. O novo agente do 
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após 
casos registrados na China. 

Os primeiros coronavírus humanos foram 
isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, 
foi em 1965 que o vírus foi descrito como 
coronavírus, em decorrência do perfil na 
microscopia, parecendo uma coroa. 

A maioria das pessoas se infecta com os 
coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as 
crianças pequenas mais propensas a se infectarem 
com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus 
mais comuns que infectam humanos são o alpha 
coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus 
OC43, HKU1.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/wkp44ts. 
Acesso em 13/02/2020. 

A respeito de fatos atuais relacionados a esta 
epidemia, assinale a alternativa correta: 

a) A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
denominou oficialmente a doença causada pelo 
novo vírus de “Infecção Respiratória CoV-2019”. 
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b) A cidade chinesa de Wuhan, na província de 
Hubei, é considerada como o centro da epidemia, 
mas o maior número de mortes até o momento 
ocorreu na capital, Pequim, localizada na 
província de Hebei. 

c) Apesar da rápida propagação do vírus, as mortes 
causadas pelo coronavírus ainda são inferiores às 
mortes provocadas pela Síndrome Respiratória 
Aguda (Sars), doença deflagrada também na China 
por um tipo semelhante de coronavírus em 2002. 

d) Muito embora tenha-se registrado suspeitas de 
coronavírus na América Latina, inclusive no Brasil, 
não foi confirmada a existência de nenhum caso de 
infecção pelo vírus na região. 

e) Por causa da ameaça do coronavírus, a etapa da 
Fórmula 1 que ocorreria em abril, na cidade de 
Xangai, acabou adiada e ainda não tem nova data 
para acontecer 

 
94. “Após três anos e meio e muitas idas e vindas, o 

Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, 
será finalmente oficializado às 23h (20h no 
horário de Brasília) desta sexta-feira, 31 de 
janeiro. 

É a primeira vez que um país deixa a UE desde sua 
criação — um casamento que durou 47 anos e 
agora chega ao fim.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/tuhxdto. 
Acesso em 13/02/2020. 

A respeito do Brexit e seus temas relacionados, 
analise as afirmativas e assinale a INCORRETA: 

a) Segundo o acordo de divórcio, o período de 
transição pode ser prorrogado até o fim de 2022 
no máximo.  

b) O período de transição durará até 31 de 
dezembro de 2020, durante o qual os britânicos 
seguirão aplicando e sendo beneficiados pelas 
normas europeias, pagarão sua contribuição 
financeira e continuarão a participar nas 
instituições e na tomada de decisões. 

c) A província britânica da Irlanda do Norte 
permanecerá no território alfandegário do Reino 
Unido, mas respeitará as regulamentações do 
mercado único europeu para manter aberta a 
fronteira terrestre com a vizinha República da 
Irlanda, país membro da UE. 

d) Quando produtos procedentes de países 
terceiros, como os Estados Unidos, destinados a 
permanecerem na província, entrarem na Irlanda 
do Norte serão aplicadas tarifas britânicas. Caso as 
mercadorias provenientes de países terceiros 
sejam destinadas a entrar na UE através da Irlanda 
do Norte, as autoridades britânicas aplicarão as 
tarifas da UE. 

e) Na época do referendo, em 2016, a chegada 
massiva de refugiados à Europa serviu como um 
forte argumento para os pró-Brexit, que 
defendiam uma política de restrição de imigrantes 
independente do bloco 

 
95. “O ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos 

Ghosn, viajou ao Líbano após fugir do Japão. 

Num comunicado, Ghosn disse que não fugiu da 
Justiça, mas sim da injustiça e da perseguição 
política. Não está claro como Ghosn conseguiu 
deixar o país, já que ele estava impedido de viajar 
para o exterior e sob supervisão da Justiça.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/tfp9bab. 
Acesso em 20/02/2020. 

Dentre as acusações que pesam contra Carlos Ghosn 
estão 

a) Pagamento de propina a funcionários do Governo 
para agilizar a instalação de fábricas. 

b) Abuso e assédio de funcionários que almejavam 
uma carreira na companhia. 

c) Financiamento ilícito de campanhas eleitorais no 
Japão. 

d) Descumprimento de normais ambientais em 
montadoras da companhia. 

e) Desvio de dinheiro da companhia para 
enriquecimento próprio. 

 
96. “O número de focos de fogo na Amazônia 

cresceu 30% em 2019 em relação ao ano anterior, 
segundo dados compilados pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao todo, foram 
89.178 incêndios detectados pelo satélite de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro do ano passado. É o 
maior número desde 2017, que registrou 107.439 
focos.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/scx5tbp. 
Acesso em 20/02/2020. 

O mês que registrou mais focos ativos de fogos da 
série de 2019 e o mais incendiário desde 2010 foi 

a) Julho. 

b) Agosto. 

c) Setembro. 

d) Outubro. 

e) Novembro. 
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97. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta quinta-feira (7/11/2019) 
derrubar a possibilidade de prisão de condenados 
em segunda instância, alterando um 
entendimento adotado desde 2016.  

Disponível em: https://glo.bo/2vQrgKW. Acesso 
em 20/02/2020. 

Com essa decisão do STF, ficou proibido(a)  

a) o aumento do tempo de pena nos casos de revisão 
da condenação pela segunda instância. 

b) a alegação de presunção de inocência dos 
condenados em segunda instância nas ações da 
Operação Lava Jato. 

c) o início do cumprimento de pena antes de serem 
esgotadas todas as possibilidades de recurso. 

d) a liberação de presos nos recursos de segunda 
instância. 

e) realizar qualquer tipo de prisão antes do trânsito 
em julgado da ação. 

 
98. O governo federal encaminhou, nesta terça-feira 

(5/11/2019), ao Congresso três propostas de 
emenda à Constituição (PECs) que, juntas, têm 
potencial de gerar um impacto econômico de R$ 
670 bilhões. As medidas compõem o Plano Mais 
Brasil, um pacote de ações para direcionar os 
próximos passos da agenda econômica do país.  

Disponível em: http://bit.ly/39UDalV. Acesso em 
20/02/2020. Com adaptações. 

A respeito do Plano Mais Brasil, é correto afirmar 
que as medidas autorizam 

a) a incorporação de municípios com menos de 5 
mil habitantes e arrecadação própria menor que 
10% da receita total por um município vizinho. 

b) a proibição de realizar promoções a todos os 
servidores públicos, dar reajuste, criar cargo, 
reestruturar carreira, fazer concurso e criar 
verbas indenizatórias. 

c) a criação de Fundos Públicos orçamentários 
infraconstitucionais com recursos destinados ao 
pagamento da dívida pública. 

d) a adequação das regras fiscais (Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Regra de Ouro e Teto de 
Gastos), de acordo com as características de cada 
esfera de governo. 

e) a redução de 25% da jornada do servidor sem 
adequação dos vencimentos. 

 
 
 
 
 

99. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o 
conjunto de medidas de combate ao crime duas 
semanas depois de o Congresso ter provado o 
chamado pacote anticrime. O presidente vetou 25 
itens do texto e manteve um que o ministro Sérgio 
Moro tinha criticado.  

Disponível em: https://glo.bo/2T05wEu. Acesso 
em 20/02/2020. 

O item criticado pelo ministro Sérgio Moro refere-
se 

a) à ampliação do limite de tempo de cumprimento 
das penas privativas de liberdade de 30 para 40 
anos. 

b) à prisão após a condenação em segunda 
instância. 

c) à criação do Banco Nacional de Perfis Balísticos. 

d) à criação da figura do juiz de garantias. 

e) à ampliação do período de permanência de 
presos perigosos em presídios federais. 

 
100. “Mais uma vítima internada com a suspeita de 

ter sido intoxicada morreu, aumentando para 
cinco o total de mortes decorrentes da 
contaminação do produto por substâncias tóxicas. 

Ao menos 29 pessoas apresentaram os sintomas 
de intoxicação por dietilenoglicol.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/vu32gm6. 
Acesso em 20/02/2020. 

O trecho destacado no enunciado está relacionado  

a) A enchentes e alagamentos em São Paulo e em 
Belo Horizonte, que causaram o rompimento de 
várias tubulações do sistema de saneamento. 

b) Ao consumo de água da torneira contaminada, 
devido a erros no tratamento da Cedae, no Rio de 
Janeiro. 

c) Ao banho em águas contaminadas com óleo, 
vazado de navios petroleiros, em praias do 
Nordeste. 

d) Ao consumo de cerveja contaminada, produzidas 
pela empresa Backer. 

e) A deslizamentos de terras que continham metais 
pesados no Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
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Preencha o Gabarito! 
 
 

http://bit.ly/Simulado-PC-SP-23-02-20 
 
 
 

Não é assinante? 
  

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 
participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
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