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7. Na Redação, transcreva a resposta para a Folha Definitiva da Redação e não ultrapasse o espaço reservado
para este fim. Não haverá substituição da mesma por erro de transcrição.
8. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.
9. A duração total das provas será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta
e da Folha Definitiva da Redação.
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ERRATA (PROVA 2)
Concurso Público para Escrivão da Polícia Civil – 18/11/2018
Prova Preambular de Conhecimentos Gerais
Nome do Candidato:
Local-Sala-Sequência:
Questão 2
No enunciado:
Onde se lê:
Quanto às vírgulas utilizadas imediatamente após “bullying” (linha 6) e “outra” (linha 20),
considere as afirmativas a seguir.
Leia-se:
Quanto às vírgulas utilizadas imediatamente após “bullying” (linha 4) e “outra” (linha 19),
considere as afirmativas a seguir.
Questão 3
Nas afirmativas:
Onde se lê:
I. O termo “estudante” (linha 1) e a expressão “primeiro estudante” (linha 22) não se referem
à mesma pessoa.
II. As expressões “outro aluno” (linha 2) e “o outro colega” (linha 23) não se referem à mesma
pessoa.
III. O termo “deles” (nas linhas 25 e 29) não se refere às mesmas pessoas.
IV. O termo “adolescentes” (nas linhas 5 e 17) não se refere às mesmas pessoas.
Leia-se:
I. O termo “estudante” (linha 1) e a expressão “primeiro estudante” (linha 21) não se referem
à mesma pessoa.
II. As expressões “outro aluno” (linha 2) e “o outro colega” (linha 22) não se referem à mesma
pessoa.
III. O termo “deles” (nas linhas 24 e 27) não se refere às mesmas pessoas.
IV. O termo “adolescentes” (nas linhas 4 e 16) não se refere às mesmas pessoas.
Questão 4
No enunciado:
Onde se lê:
Sobre a locução “teria sido gravado” (linha 8), assinale a alternativa correta.
Leia-se:
Sobre a locução “teria sido gravado” (linha 7), assinale a alternativa correta.
Questão 5
No enunciado:
Onde se lê:
Quanto ao uso de “porém”, em “O primeiro deles, porém, corre o risco de ficar paraplégico”
(linha 25), considere as afirmativas a seguir.
Leia-se:
Quanto ao uso de “porém”, em “O primeiro deles, porém, corre o risco de ficar paraplégico”
(linha 24), considere as afirmativas a seguir.
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.
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Um estudante de 15 anos atirou em colegas em um colégio no Paraná, deixando dois feridos.
O adolescente e um outro aluno que lhe deu cobertura, ambos apreendidos pela polícia, cursam o primeiro
ano do Ensino Médio no Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em Medianeira (oeste do estado).
Segundo a Polícia Civil, foi um atentado premeditado. Os adolescentes afirmaram que sofriam de bullying,
e o ataque seria uma forma de se vingarem dos colegas.
“Seus filhos me humilharam, me ameaçaram, me expuseram de uma maneira que não tem mais perdão”,
afirma o estudante, em um vídeo divulgado pelo Paraná Portal e que teria sido gravado horas antes do
ataque.
Com uma respiração ofegante, ele se diz “muito ansioso” e pede “desculpas pelo incômodo que vai causar”.
“Eu quero que o meu rosto seja mostrado na TV. Que os repórteres de redes de TV não falem merda.
Falem apenas a verdade. Não inventem história. Não é culpa de videogame, de livro, não é culpa de bosta
nenhuma. É apenas culpa desses filhos da puta”, afirma o adolescente, citando os colegas.
Além da arma usada no ataque (um revólver calibre 22), foram apreendidas com os atiradores uma faca,
munição e duas bombas caseiras, que não chegaram a ser detonadas. Outras duas espingardas, não
usadas no ataque, foram recolhidas na casa de um dos adolescentes.
Eles ainda detonaram uma terceira bomba caseira e fizeram diversos disparos pela escola, gerando pânico
e correria. Por fim, chegaram a atirar contra policiais militares antes de se render.
Segundo a Secretaria da Educação, uma das vítimas levou um tiro nas costas, e outra, um de raspão no
joelho.
O atirador mirou a arma no primeiro estudante, de 15 anos, que foi atingido nas costas, e depois atirou a
esmo, acertando o outro colega.
As duas vítimas foram encaminhadas a um hospital e não correm risco de morte.
O primeiro deles, porém, corre o risco de ficar paraplégico, já que a bala se alojou na coluna. Ele deve
ser transferido a um hospital em Curitiba ainda nesta sexta, onde passará por uma cirurgia para retirar o
projétil.
Os atiradores foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Medianeira. Na mochila de um deles, os investigadores encontraram um bilhete, que foi encaminhado para perícia.
As aulas no colégio, que tem cerca de 1.300 alunos, foram suspensas até a segunda-feira (1). Por meio de
nota, a direção do Colégio João Manoel Mondrone informou que os alunos envolvidos no ataque não haviam registrado nenhuma queixa de bullying até então e que tinham um desempenho escolar considerado
normal.
“Eles apresentam um desenvolvimento escolar regular com acompanhamento da família, sem registros de
indisciplina ou qualquer fato que desabone sua conduta”, diz a nota. O colégio informou que irá intensificar
ações de respeito às diferenças entre os alunos.
(CARAZZAI, E. H. Aluno atira em colegas e fere dois em colégio no interior do Paraná. Folha de S. Paulo. 29 set. 2018, p.B2).

1 Sobre a última frase do texto, “O colégio informou que irá intensificar ações de respeito às diferenças
entre os alunos.”, considere as afirmativas a seguir.
I. A expressão “de respeito” pode ser substituída por “referentes”, sem prejuízo do sentido original.
II. A frase permite inferir que práticas de combate ao bullying são prescindíveis naquele colégio.
III. Há crase em “respeito às diferenças”, correspondendo à contração da preposição “a” com o artigo
“as”.
IV. O conteúdo da frase revela que ações de combate ao desrespeito já faziam parte daquele ambiente
escolar.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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2 Quanto às vírgulas utilizadas imediatamente após “bullying” (linha 6) e “outra” (linha 20), considere as
afirmativas a seguir.
I. A primeira vírgula sinaliza que há um sujeito, “adolescentes”, antes da vírgula, e outro sujeito após a
vírgula, cujo núcleo é “ataque”.
II. A primeira vírgula serve para indicar que “o ataque” é um complemento de “sofriam”, assim como
“bullying”, mas este é objeto indireto, enquanto aquele é objeto direto.
III. A segunda vírgula decorre da presença de dois sujeitos no mesmo período composto: “uma das
vítimas” e “outra”.
IV. A segunda vírgula marca a supressão da forma verbal “levou”, já registrada antes no mesmo período,
o que permite evitar a repetição.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

3 Sobre o uso de termos para se referir a estudantes citados na notícia, considere as afirmativas a seguir.
I. O termo “estudante” (linha 1) e a expressão “primeiro estudante” (linha 22) não se referem à mesma
pessoa.
II. As expressões “outro aluno” (linha 2) e “o outro colega” (linha 23) não se referem à mesma pessoa.
III. O termo “deles” (nas linhas 25 e 29) não se refere às mesmas pessoas.
IV. O termo “adolescentes” (nas linhas 5 e 17) não se refere às mesmas pessoas.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

4 Sobre a locução “teria sido gravado” (linha 8), assinale a alternativa correta.
a) É usada essa forma verbal porque o autor da gravação é o próprio estudante que cometeu o atentado, o que
compromete a veracidade das falas e das imagens veiculadas no vídeo.
b) Remete à voz passiva em construção frasal incomum, em que o agente da passiva – Paraná Portal – precede
a forma verbal.
c) O particípio é utilizado como estratégia para evitar o gerúndio, forma nominal tida como típica da oralidade e
excessivamente informal para o registro escrito.
d) Trata-se de forma que corresponde ao pretérito mais-que-perfeito composto e poderia ser substituída por “gravara”, sem prejuízo do sentido original.
e) Recorre-se a essa forma verbal – integrada pelo futuro do pretérito composto na voz passiva – para evitar o
endosso da informação referente ao momento da gravação.
5 Quanto ao uso de “porém”, em “O primeiro deles, porém, corre o risco de ficar paraplégico” (linha 25),
considere as afirmativas a seguir.
I. O conectivo serve para pôr em oposição o risco de ficar paraplégico e a ausência de risco de morte.
II. A conjunção serve para estabelecer oposição entre os estados de saúde das duas vítimas.
III. A conjunção está interposta entre o sujeito “O primeiro deles” e o verbo, o que requer que ela esteja
entre vírgulas.
IV. A conjunção pode ser deslocada para depois do termo “risco”, no mesmo período, sem exigir vírgulas
antes e após seu uso.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 6 a 10.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Naquele sábado, 3 de maio, nenhum dos cinco homens depois acusados de homicídio saiu de casa
para matar. Moradores de Morrinhos, em Guarujá (SP), eles estavam nesse bairro de periferia quando
se depararam com uma confusão e se juntaram a dezenas de pessoas que gritavam por justiça.
A multidão, revoltada, acompanhava Fabiane Maria de Jesus, 33, arrastada e agredida numa via-crúcis
que durou cerca de duas horas. Ela acabou sendo resgatada, mas morreu dois dias depois.
Por trás do encontro improvável e não planejado entre todas essas pessoas estavam as fake news. O
ano era 2014, ainda antes de o mundo tomar conhecimento do poder nocivo das notícias fraudulentas,
que podem manipular eleições, acabar com reputações e destruir vidas. No caso de Fabiane, literalmente.
Trata-se do primeiro caso de repercussão no Brasil em que boatos pela internet serviram como fio condutor para uma história de final trágico. O primeiro alerta de que um post enganoso pode matar.
Dias antes do linchamento, uma página no Facebook chamada “Guarujá Alerta”, com 56 mil curtidas,
publicou informações sobre “uma mulher que está raptando crianças para realizar magia negra”, supostamente na região.
Além da frase “Se é boato ou não devemos ficar alerta”, o administrador postou imagens: um retrato
falado (associado a um crime cometido no Rio, em 2012) e a foto de uma mulher loira, que tampouco
tinha a ver com o caso.
As duas eram bem diferentes entre si. E nenhuma delas parecia Fabiane, que morreu ao ser confundida com a tal sequestradora. E a criminosa em questão nem sequer existia: à época, depois a polícia
elucidou, não havia nenhuma denúncia de sequestro de crianças em Guarujá.
Jaílson, nascido na Bahia, e Fabiane, no Rio, eram primos. Eles se conheceram no aniversário de 16
anos dela, e se reencontraram em Guarujá, onde então moravam.
Três meses depois começaram a namorar. Tiveram duas filhas, hoje com 17 e 5 anos. A mais velha é
calada, parecida com o pai. A mais nova, falante, puxou a mãe. “Tive de colocar sozinho o barco para
andar”, diz o viúvo, para quem a maior falta está no convívio entre mãe e filhas.
Ele lembra da mulher como uma pessoa “boa, extrovertida, alegre, que conversava muito e pegava
amizade fácil”. Ela era dona de casa. Ele, porteiro, trabalhava à noite. Há três meses, Jaílson está
desempregado.
Na casa da família, em Morrinhos, Fabiane já não se faz mais presente. Não há fotos dela expostas,
apenas em álbuns guardados no quarto. O viúvo tem uma namorada. A filha mais velha, que chegou a
ver na internet fotos da mãe espancada, não fala sobre o assunto. A mais nova, então com apenas um
ano, sabe apenas que sua mãe está no céu – onde já pediu para a avó levá-la.
A lembrança mais à mão é uma Bíblia da antiga dona da casa, com seu nome e telefone na contracapa.
Naquele sábado, 3 de maio, Fabiane saiu para buscar essa mesma Bíblia, deixada em uma igreja que
ela frequentava em Morrinhos.
Durante a agressão, chegaram a dizer que o livro (com os dizeres Bíblia Sagrada na capa) era de magia
negra. E os santinhos guardados entre as páginas, fotos das crianças que ela havia sequestrado.
Na sexta, Jaílson foi trabalhar às 23h. Antes de sair, deu os remédios para Fabiane, que sofria de transtorno bipolar e estava em crise. As filhas foram dormir com a avó paterna na casa de cima.
Fabiane ficou sozinha e, entre a noite de sexta e a manhã de sábado, descoloriu os cabelos. Uma
semana antes, enquanto o boato sobre a sequestradora ganhava força, havia cortado os longos fios na
altura do ombro e os tingido de ruivo. Não gostou: segundo o marido, ia descolorir para depois voltar à
cor preta.
Ao concluir apenas a primeira etapa desse plano, seus cabelos ficaram curtos e relativamente loiros –
como os da mulher divulgada na página “Guarujá Alerta”. Foi assim que ela saiu de casa no sábado.
Pela janela, a sogra a viu de bicicleta, mas não reparou na mudança do visual. Fabiane passou no
mercado onde a irmã trabalhava e comprou bananas. Seguiu para a casa das primas, também em
Morrinhos, quando “teve o acontecido”, como diz Jaílson.
Não há testemunhas que relatam o início das agressões — ou como um fósforo foi riscado onde as fake
news já haviam espalhado gasolina.
Na versão que se tornou oficial, sem origem certa, a mulher ofereceu banana para uma criança. Os pais
viram a cena e a acharam parecida com a tal “bruxa de Guarujá”.
Correram para avisar um rapaz de prontidão na biqueira, que já chegou batendo em Fabiane. Todos os
depoimentos começam a partir daí, quando testemunhas e acusados se depararam com o linchamento
já em curso.
(CARPANEZ, J. O caminho da notícia falsa que acabou em morte em Guarujá. Folha de S. Paulo. 29 set. 2018. p.B6.)
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6 O 12º parágrafo menciona a Bíblia que pertenceu a Fabiane; no parágrafo subsequente, continuam as
referências ao livro. Sobre essas alusões, considere as afirmativas a seguir.
I. Trata-se de um bem que contém dados pessoais da vítima e que constitui uma de suas poucas marcas
na casa.
II. É um modo de articular dois tempos: o dia do linchamento e o tempo presente; o livro esteve presente
em ambos os momentos.
III. O trecho entre parênteses ressalta e evidencia o equívoco dos agressores.
IV. É um objeto irrelevante que pouca interferência teve sobre os desdobramentos da ocorrência trágica.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

7 Sobre o antepenúltimo parágrafo, assinale a alternativa correta.
a) O uso de “se”, em substituição a “como”, é possível, sem alterar o sentido da frase original.
b) O fósforo riscado e a ação das notícias fraudulentas representam e ilustram os mesmos atos protagonizados
pelas mesmas pessoas.
c) O “início das agressões” é uma forma objetiva de aludir ao ato de espalhar gasolina, ambas as situações
protegidas pelo anonimato.
d) A imagem de riscar um fósforo, empregada no trecho, corresponde a uma etapa cronologicamente posterior ao
início das agressões.
e) As agressões são resultado daquilo a que a imagem de espalhar gasolina remete: produzir uma inquietação
que pode derivar para a violência.
8 Assinale a alternativa que explica, corretamente, a relação entre a frase “No caso de Fabiane, literalmente.”
e o parágrafo em que está inserida.
a) A frase atesta que Fabiane foi vítima do conjunto de atos enumerados e desencadeados pelas notícias fraudulentas citados na frase anterior.
b) A frase confirma que o encontro de Fabiane com aquelas pessoas envolvidas em seu linchamento tinha sido
casual.
c) A frase reforça que a vida de Fabiane foi efetivamente destruída pelas notícias fraudulentas, isto é, ela morreu
em decorrência da circulação daquelas notícias.
d) A frase ressalta que Fabiane também era suscetível à influência das notícias fraudulentas.
e) A frase significa que Fabiane, assim como as demais pessoas, desconhecia o poder nocivo das notícias fraudulentas.
9 Releia a frase a seguir.
Trata-se do primeiro caso de repercussão no Brasil em que boatos pela internet serviram como fio
condutor para uma história de final trágico.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a reescrita dessa frase, tanto no que se refere ao
sentido quanto à conformidade com a norma culta.
a) Tratam-se de boatos pela internet que constituíram o primeiro caso de repercursão no Brasil e serviram como
fio condutor para uma história cujo o final foi trágico.
b) É o primeiro caso a repercutir no Brasil em que boatos pela internet serviram como fio condutor para uma
história cujo final foi trágico.
c) O caso é o primeiro a repecurtir no Brasil onde boatos pela internet desempenharam a função de fio condutor
para uma história na qual teve final trágico.
d) Foi o primeiro caso no Brasil de repercussão de boatos pela internet que foi o canal trágico de uma história
acabada.
e) O caso constituiu o primeiro a repercurtir boatos pela internet no Brasil no qual o fio condutor para uma história
teve final trágico.
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10 Sobre a frase do viúvo – “Tive de colocar sozinho o barco para andar” –, assinale a alternativa correta.
a) É empregada a linguagem conotativa, e a frase corresponde às lembranças da vida feliz ao lado da esposa no
passado.
b) É empregada a linguagem conotativa, e a frase remete à continuação da vida familiar, após a morte de Fabiane.
c) É empregada a linguagem denotativa, e a frase se refere ao início do casamento de Jaílson e Fabiane.
d) É utilizada a linguagem figurada, e a frase indica a ausência de obstáculos para se reerguer quanto ao caráter
trágico da morte da esposa.
e) É usada a linguagem figurada, e a frase focaliza a autonomia e a individualidade do viúvo e das filhas na
reconstrução da vida familiar.
Leia o texto a seguir e responda às questões de 11 a 15.
1
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Fatos não se discutem; opiniões, sim. Mas que é fato? É a coisa feita, verificada e observada. Mas
convém não confundir fato com indício. Os fatos, devida e acuradamente observados, levam ou podem
levar à certeza absoluta; os indícios nos permitem apenas inferências de certeza relativa, pois expressam somente probabilidade ou possibilidade.
Inferir é concluir, é deduzir pelo raciocínio apoiado apenas em indícios. Dizer, por exemplo, que “Fulano
é ladrão, porque, de repente, começou a ostentar um padrão de vida que seu salário ou suas conhecidas fontes de renda não lhe poderiam jamais proporcionar”, é inferir, é deduzir pelo raciocínio a partir de
certos indícios. O que assim se declara a respeito desse fulano é possível, é mesmo provável, mas não
é certo porque não provado.
É evidente que o grau de probabilidade das inferências varia com as circunstâncias: há inferências extremamente prováveis e inferências extremamente improváveis. É extremamente provável que no verão
chova com mais frequência do que no inverno; mas é improvável que a precipitação pluvial no mês de
janeiro deste ano seja maior do que a do mês de janeiro do ano próximo. É o maior ou menor grau
de probabilidade que condiciona o nosso comportamento diário e o nosso juízo em face das coisas e
pessoas. Se o céu está carregado de nuvens densas que obscurecem o Sol, é provável que chova:
levo o guarda-chuva. Se o professor que, durante anos, nunca faltou a uma aula, deixou de comparecer
hoje, é provável que esteja doente: vamos visitá-lo ou telefonar-lhe. Se um aluno, durante a prova, se
comunica com um dos colegas ou parece consultar caderno de notas sob a carteira, é provável que esteja colando: tomemos-lhe a prova e demos-lhe zero. Não obstante: pode não chover, o professor pode
estar viajando, o aluno pode estar apenas pedindo ao colega que o espere após a prova, ou o caderno
consultado pode não ter nenhuma relação com a matéria da prova. Nossa reação ou comportamento
em face desses indícios foi de uma pura inferência; daí, os enganos em que verificamos ter incorrido,
quando nos defrontamos com os fatos: não choveu (e o guarda-chuva se revela o trambolho ridículo que
é em dia de Sol), o professor não está doente (e a nossa visita ou telefonema podem significar perda
de tempo, se bem que não lastimável) e o aluno não estava colando (a punição foi injusta). Agimos por
presunção, porque inferimos, baseados apenas em indícios.
Posso provar que a água congela a 0 grau: basta servir-me do termômetro. O congelamento é um fato
que pode ser verificado, testado, medido. Por isso prova. Pode-se provar que Fulano matou Beltrano:
o fato foi testemunhado por pessoas dignas de crédito e o exame de balística provou que a bala, encontrada no corpo da vítima, foi indiscutivelmente disparada pela arma em que o acusado deixara suas
impressões digitais. Mas não se pode provar que o acusado tinha, realmente, a intenção de matar,
pois os elementos disponíveis – como, por exemplo, saber a quem aproveitaria a eliminação da vítima
– constituem apenas indícios, e não fatos ponderáveis e mensuráveis. Indícios podem persuadir, mas
não provam. São argumentos persuasivos capazes de levar os jurados a presumir que o acusado é o
criminoso; mas o grau de certeza desse julgamento é muito relativo: a sentença será possivelmente
mas não justa certamente.
(GARCIA, O. M. Fatos e Indícios. In: Comunicação em Prosa Moderna. 19.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000. p.303-304.)

11 Sobre o uso dos pronomes oblíquos no texto, assinale a alternativa correta.
a) O pronome “nos”, do 1º parágrafo, exerce a mesma função sintática de “lhe” do 2º parágrafo.
b) O uso do pronome “se”, no 2º parágrafo, é facultativo, já que se trata de pronome expletivo, sem carga semântica, apenas estilística.
c) Em “vamos visitá-lo ou telefonar-lhe”, o autor empregou diferentes pronomes em função de o pronome, no
primeiro caso, estar ligado a uma locução verbal, mas, no segundo caso, a um verbo no infinitivo.
d) O trecho “tomemos-lhe a prova” pode ser assim reescrito sem alteração do sentido original: tomemo-lo à prova.
e) Em “basta servir-me do termômetro”, o pronome tem valor possessivo e equivale a “meu termômetro”.
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12 Sobre o uso de “em que” nos trechos “os enganos em que verificamos ter incorrido” (linha 22) e “foi
indiscutivelmente disparada pela arma em que o acusado deixara suas impressões digitais” (linhas 30 e
31), considere as afirmativas a seguir.
I. Nas duas ocorrências, trata-se de pronome relativo acompanhado de preposição, requerida, em ambos os casos, por verbos intransitivos.
II. A função sintática desses dois pronomes “que” é a mesma, uma vez que vêm acompanhados da
mesma preposição.
III. As orações que esses pronomes relativos introduzem completam o sentido dos termos antecedentes
“enganos” e “arma”.
IV. O pronome “que” pode ser substituído por outro pronome relativo, de mesmo valor semântico, mas
de gênero e número diferentes.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

13 Com base nas formas verbais utilizadas no texto, considere as afirmativas a seguir.
I. Predominam verbos no Presente do Indicativo, em razão do caráter expositivo-argumentativo do
texto.
II. As ocorrências de formas verbais no Pretérito Perfeito, como “começou” e “choveu”, marcam os
trechos narrativos.
III. “estava colando” (linha 25) e “ter incorrido” (linha 22) são formas verbais usadas na voz passiva.
IV. Em “demos-lhe” (linha 19), o verbo “dar” está flexionado no Pretérito Perfeito.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14 Quanto ao uso do recurso linguístico utilizado, assinale a alternativa correta.
a) O emprego de “devida e acuradamente”, no 1º parágrafo, atesta a opção do autor por estilo mais didático e
despojado, no qual se dispensa o sufixo marcador de intensidade.
b) Em “os indícios nos permitem apenas inferências de certeza relativa, pois expressam somente probabilidade
ou possibilidade.”, no 1º parágrafo, o deslocamento de “apenas” para depois de “certeza” configura mudança
semântica, ao mesmo tempo em que se caracteriza como transgressão à norma culta.
c) No trecho “O que assim se declara a respeito desse fulano”, no 2º parágrafo, “assim”, por ser advérbio, pode,
sem prejuízo gramatical ou semântico, deslocar-se para o início do período em que está inserido, desde que
sucedido de vírgula.
d) O emprego de “daí”, no 3º parágrafo, constitui evidência da composição do texto, de forte marcação narrativa.
e) O deslocamento do advérbio “realmente”, no 4º parágrafo, para depois de “provar” desfaz a ênfase posta sobre
“ter” ao mesmo tempo em que passa a modificar a ação de “provar”.
15 Em relação aos conectivos empregados, considere as afirmativas a seguir.
I. “pois” (linha 3) inicia explicação para o que foi atestado na oração anterior: a ausência de certeza
absoluta quando se opta pelo uso de inferências baseadas em indícios.
II. “Não obstante” (linha 19) foi empregado não só para confrontar os três exemplos apresentados com
os fatos, como também para mostrar a incerteza das inferências baseadas em indícios.
III. O conectivo “se bem que” (linha 25) tem valor conclusivo, equivalente a “porquanto”.
IV. O emprego de “por isso” (linha 28) logo após um ponto desfaz seu caráter conclusivo e o insere
semanticamente entre as locuções conjuntivas adversativas.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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INFORMÁTICA
16 Com base no aplicativo Impress, relacione os botões, na coluna da esquerda, com suas respectivas
funções, na coluna da direita.

(I)

(A) Inserir formas básicas.

(II)

(B) Símbolo.

(III)

(C) Conector.

(IV)

(D) Fluxograma.

(V)

(E) Cor da linha.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.
a) I-B, II-A, III-C, IV-D, V-E.
b) I-B, II-E, III-A, IV-C, V-D.

c) I-C, II-B, III-E, IV-A, V-D.
d) I-D, II-A, III-C, IV-B, V-E.

e) I-D, II-B, III-A, IV-E, V-C.

17 Sobre o sistema operacional Linux e a Internet, considere as afirmativas a seguir.
I. O comando ping é utilizado para gerenciar as regras do firewall do sistema.
II. O protocolo ssh permite a conexão com outro computador que suporte tal recurso.
III. O apt-get permite instalar atualizações de pacotes no sistema através de um servidor.
IV. O comando scp transfere um arquivo de um computador para outro via Internet.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

18 Considere o fragmento do aplicativo “Calc” a seguir.

As células de A2 até A5 foram selecionadas e, em seguida, o botão
foi pressionado.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor que será gerado pela ação especificada.
a) 5

b) 10

c) 11

d) 20

e) 31

7 / 20

19 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o comando do terminal utilizado para apagar um
arquivo, no sistema operacional Linux.
a) rm

b) mv

c) ln

d) cp

e) cd

20 Considere a aba de ferramentas do aplicativo “write”, apresentada a seguir, onde alguns botões estão
indicados por números:

Suponha que o texto a seguir foi digitado no aplicativo “write”.
Furto qualificado
Dano ao patrimônio
Responsabilidade civil
Depois que o texto foi inserido, ele foi selecionado e uma operação foi realizada sobre ele, de modo que o
texto passou a ser o apresentado a seguir:
a) Furto qualificado
b) Dano ao patrimônio
c) Responsabilidade civil
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o número do botão que irá formatar o texto deixando-o
da forma indicada.
a) 5

b) 4

c) 3

d) 2

e) 1

RACIOCÍNIO LÓGICO
21 Leia a proposição a seguir.
Se a lua é feita de queijo, então existe um único dragão azul.
Considerando a proposição, assinale a alternativa correta.
a) A lua ser feita de queijo é condição necessária para a existência de um único dragão azul.
b) A lua ser feita de queijo é condição necessária e suficiente para a existência de um único dragão azul.
c) A existência de um único dragão azul é condição necessária e suficiente para que a lua seja feita de queijo.
d) A existência de um único dragão azul é condição necessária para que a lua seja feita de queijo.
e) A existência de um único dragão azul é condição suficiente para que a lua seja feita de queijo.
22 Uma empresa recebeu 600 candidatos a uma determinada vaga de emprego. Desses candidatos, 184
possuem Ensino Superior completo. Sabe-se que, do total de candidatos, 405 pessoas falam inglês. Além
disso, consta que, do total dos candidatos, 116 não possuem Ensino Superior completo e não falam inglês.
Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta.
a) A probabilidade de um candidato falar inglês e possuir Ensino Superior completo é de 6%.
b) A probabilidade de um candidato não falar inglês e possuir Ensino Superior completo é de 25%.
c) A probabilidade de um candidato falar inglês e não possuir Ensino Superior completo é de 50%.
d) Entre os candidatos que possuem Ensino Superior completo, a probabilidade de um deles falar inglês é de
14%.
e) Entre os candidatos que falam inglês, a probabilidade de um deles possuir Ensino Superior completo é de 22%.
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23 Leia o texto a seguir.
Se o sol se põe, então eu me sento no velho e arruinado cais do rio e sinto toda aquela terra crua e
rude.
(Adaptado de: K. J. On the road – Pé na estrada. Tradução de Eduardo Bueno. Porto Alegre: L&PM, 2004.)

Considerando as ações da personagem implicadas pelo anoitecer, assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, uma equivalência lógica com o descrito pelo texto.
a) Se o sol não se põe, então não me sento no velho e arruinado cais do rio e não sinto toda aquela terra crua e
rude.
b) Se o sol não se põe, então me sento no velho e arruinado cais do rio, mas não sinto toda aquela terra crua e
rude.
c) Se não me sento no velho e arruinado cais do rio, então não sinto toda aquela terra crua e rude e o sol não se
põe.
d) Se não me sento no velho e arruinado cais do rio e se não sinto toda aquela terra crua e rude, então o sol não
se põe.
e) Se não me sento no velho e arruinado cais do rio ou se não sinto toda aquela terra crua e rude, então o sol não
se põe.
24 Pedro, Quitéria, Wellington, Tatiane e Vani serão homenageados por alunos de um pequeno colégio por
benfeitorias realizadas na escola. As homenagens se constituem de abraços dados pelos alunos, que
poderão abraçar quantos e quais homenageados desejarem. Passada a homenagem, o diretor observou
que
1. se um aluno abraçou Quitéria, então abraçou Wellington.
2. se um aluno não abraçou Vani, então abraçou Wellington.
3. se um aluno não abraçou Pedro, então abraçou Quitéria.
4. os alunos que abraçaram Tatiane são aqueles, e exatamente aqueles, que abraçaram Pedro ou que
abraçaram Vani.
Supondo corretas as observações realizadas pelo diretor, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas
a seguir.
(

) Se um aluno não abraçou Tatiane, então abraçou Quitéria e Wellington.

(

) Se um aluno não abraçou Wellington, então abraçou Tatiane.

(

) Se um aluno abraçou Vani e não abraçou Quitéria, então abraçou Tatiane.

(

) Existe um aluno que abraçou Quitéria e não abraçou Wellington.

(

) Existe um aluno que abraçou Pedro e não abraçou Tatiane.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, V, F, F.

b) V, F, F, V, V.

c) F, V, V, F, F.

d) F, F, V, F, V.

e) F, F, F, V, V.

25 Um estudante precisa criar uma senha para se cadastrar em uma rede social. De acordo com as regras do
portal, cujo sistema de login diferencia maiúsculas de minúsculas, a senha deve ser composta de exatos 8
caracteres, os quais, obrigatoriamente, devem ser escolhidos apenas entre números ou letras do alfabeto,
sejam maiúsculas ou minúsculas.
Considerando o Novo Acordo Ortográfico, que ampliou para 26 as letras do alfabeto, assinale a alternativa
que apresenta, corretamente, a probabilidade de o estudante criar ao acaso uma senha – para essa rede
social – que se inicie com uma letra maiúscula e que não contenha qualquer caracter numérico.
a)

26 × 526
628

b)

26 × 527
628

c)

26 × 527
629

d)

263 × 524
628

e)

263 × 524
629
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NOÇÕES DA ESTRUTURA DO APARELHO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PARANÁ

26 Sobre a Polícia Civil no Estado do Paraná, bem como suas funções, considere as afirmativas a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Realiza apurações das infrações penais, civis e militares.
É dirigida por delegado de polícia, preferencialmente da classe mais elevada da carreira.
Exerce as funções de polícia judiciária.
Sua função fundamenta-se na hierarquia e disciplina.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

27 Em relação aos direitos do servidor público no Estado do Paraná, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às
afirmativas a seguir.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Irredutibilidade dos vencimentos, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
Décimo terceiro vencimento com base na proporção da soma dos vencimentos anuais.
Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal.
Duração da jornada normal do trabalho não superior a 6 horas diárias e 30 horas semanais.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) V, V, V, F, F.

b) V, V, F, F, F.

c) V, F, F, V, V.

d) F, F, V, V, F.

e) F, F, F, V, V.

28 Sobre as competências do Governador do Paraná, definidas constitucionalmente, considere as afirmativas a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Solicitar a intervenção federal no Estado, nos termos da Constituição Federal.
Realizar as operações de crédito previamente autorizadas pela Assembleia.
Prover e extinguir os cargos públicos estaduais e municipais, na forma da lei.
Dispor sobre a organização das administrações estadual e municipal.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

29 Sobre a contratação por tempo determinado no Estado do Paraná, para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o prazo do contrato,
conforme previsto constitucionalmente.
a)
b)
c)
d)
e)

Contrato com prazo mínimo de 1 ano.
Contrato com prazo máximo de 2 anos.
Contrato com prazo máximo de 3 anos.
Contrato com prazo máximo de 4 anos.
Contrato com prazo mínimo de 4 anos.

30 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o órgão do Estado do Paraná ao qual compete a
representação judicial e extrajudicial do Estado do Paraná, o exercício das funções de consultoria jurídica
da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado e para os Municípios do Estado e a
cobrança judicial da dívida ativa do Estado.
a) Procuradoria da Fazenda Estadual.
b) Procuradoria Geral de Justiça do Estado.
c) Procuradoria Geral do Estado.

d) Assessoria Jurídica do Estado.
e) Consultoria Jurídica do Estado.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE DIREITO PENAL
31 A respeito dos crimes contra o patrimônio, considere as afirmativas a seguir.
I. O delito de furto pressupõe o dissenso da vítima, devendo ainda ser praticado na ausência desta,
pois, do contrário, será crime de roubo.
II. O agente que, durante a prática do crime de furto, ao ser surpreendido pela vítima, logo depois de
subtraída a coisa, empregar grave ameaça, a fim de assegurar a detenção da coisa para si, responderá
pelo crime de furto e também pelo crime de ameaça.
III. O agente que, simulando ser manobrista de estacionamento, recebe o veículo do cliente para estacioná-lo e, ao invés disso, vende o carro para terceira pessoa, comete o delito de estelionato.
IV. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, haverá o chamado furto privilegiado e,
neste caso, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços,
ou aplicar somente a pena de multa.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

32 A respeito da culpabilidade, assinale a alternativa correta.
a) Ao definir a menoridade penal como causa de inimputabilidade, o Código Penal brasileiro adotou o critério
biopsicológico, pois, além da menoridade propriamente dita, deverá ficar comprovado que, no momento do
fato, o agente não tinha condições de entender o caráter ilícito de sua própria conduta.
b) Conforme previsão do Código Penal brasileiro, a coação moral irresistível é causa de inimputabilidade penal,
ficando o agente isento de pena.
c) É isento de pena o agente que, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento.
d) É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento.
e) Sobre a imputabilidade penal, o Código Penal brasileiro adotou o sistema denominado psicológico, o qual
considera as condições psicológicas do agente no momento do fato, independentemente da existência de
doença mental.
33 A respeito da teoria jurídica do delito, em especial da tipicidade, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às
afirmativas a seguir.
(

) Pela adequação típica mediata ou indireta, haverá subsunção da conduta ao tipo penal por meio de
uma outra norma, de caráter extensivo.

(

) A tipicidade, como elemento integrador do conceito de delito, expressa a contrariedade do fato com
todo o ordenamento jurídico.

(

) De acordo com a teoria indiciária da tipicidade, também chamada de ratio cognoscendi, a tipicidade
possui uma finalidade unicamente descritiva, nada indicando a respeito da ilicitude.

(

) Pelo caráter excepcional do delito culposo, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido
por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

(

) No chamado dolo eventual, o agente prevê o resultado danoso como possível, mas não o deseja
diretamente e ainda tem a convicção de que não ocorrerá.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, F, F.

b) V, F, V, V, F.

c) V, F, F, V, F.

d) F, V, F, F, V.

e) F, F, V, V, V.
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34 A respeito dos crimes contra a administração pública e contra o patrimônio, assinale a alternativa correta.
a) No crime de falso testemunho ou falsa perícia, o agente terá direito à redução da pena de um sexto a dois
terços, se porventura se retratar ou declarar a verdade antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito.
b) O agente policial que, valendo-se de facilidade propiciada pelo cargo público, concorre para que terceira pessoa
subtraia diversos computadores do distrito policial responderá pelo crime de furto qualificado pelo concurso de
duas ou mais pessoas.
c) O agente que pratica delito patrimonial contra o próprio irmão, tio ou sobrinho ficará isento de pena, desde que
o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que a vítima não tenha idade igual ou
superior a 60 anos e que o autor e a vítima do delito coabitem a mesma residência.
d) Dar causa à instauração de investigação policial, comunicando à autoridade a ocorrência de crime ou de
contravenção que sabe não se ter verificado, sem contudo imputar o fato a uma pessoa determinada, constitui
delito de denunciação caluniosa.
e) É possível o agente cometer crime de corrupção passiva mesmo antes de assumir a função pública, desde que
a solicitação ou o recebimento da vantagem indevida tenha ocorrido em razão da referida função.
35 A respeito das causas excludentes de ilicitude, assinale a alternativa correta.
a) Age sob a causa justificante do estrito cumprimento do dever legal, aquele que cumpre uma ordem de superior
hierárquico, independentemente de sua eventual legalidade.
b) Conforme o Código Penal, quanto ao estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do
direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.
c) Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo, atual ou próximo, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
d) O Código Penal prevê um rol taxativo, portanto exaustivo, das causas excludentes de ilicitude.
e) Para o reconhecimento da legítima defesa, a agressão injusta deve ser atual, pois o agente não pode ser
beneficiado pela excludente se a agressão ainda não se iniciou.
36 Acerca dos crimes contra a vida, assinale a alternativa correta.
a) A pena do delito de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio será aumentada se o crime for praticado por
motivo egoístico ou se a vítima for menor ou tiver diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.
b) Aquele que pratica homicídio mediante premeditação responde por crime de homicídio qualificado, por envolver
justamente o planejamento prévio do delito contra a vida.
c) Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante, desde que a
conduta do médico seja precedida de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante
legal.
d) No crime de homicídio, caberá a concessão do chamado perdão judicial se o agente praticou o delito impelido
por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta
provocação da vítima.
e) O agente que pratica o delito de homicídio contra a mulher responde pelo crime de homicídio qualificado pelo
feminicídio, independentemente da motivação do crime e de possível relação afetiva entre o autor e a vítima.
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
37 A respeito da competência no processo penal, assinale a alternativa correta.
a) Via de regra, a competência será determinada pelo lugar em que foi praticada a conduta delituosa, ainda
que outro seja o local do resultado, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de
execução.
b) Quando duas ou mais infrações penais houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas
reunidas, a competência será determinada pela continência.
c) Para a determinação da competência por conexão ou continência, no concurso entre a competência do júri e a
de outro órgão da jurisdição comum, haverá separação de processos.
d) Nos casos de ação penal exclusivamente privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração.
e) Conforme previsto no Código de Processo Penal, a competência criminal será determinada pela conexão
quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração.
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38 Sobre as prisões cautelares – prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária –, considere as
afirmativas a seguir.
I. A prisão temporária constitui uma espécie de prisão cautelar que pode ser decretada de ofício pela
autoridade judiciária, por representação da autoridade policial ou por requerimento do membro do
Ministério Público.
II. O flagrante delito caracterizado pela situação em que o agente acabou de cometer a infração penal é
chamado pela doutrina de flagrante impróprio ou quase flagrante, uma vez que o agente já não está
mais praticando o fato delituoso.
III. Será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo ou a pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
IV. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada
pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante
ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

39 Quanto ao inquérito policial, assinale a alternativa correta.
a) Em virtude do sistema inquisitivo que orienta o inquérito policial e do poder discricionário da autoridade policial,
do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial não caberá recurso.
b) Nos casos de crime de ação penal de iniciativa privada, para instaurar o inquérito policial, a autoridade policial
dependerá de requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, o qual consistirá na chamada queixa-crime, que deverá ser apresentada por advogado munido de procuração com poderes especiais.
c) Notitia criminis de cognição indireta ou mediata ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento de um
fato aparentemente delituoso por meio de suas atividades habituais, como, por exemplo, pela imprensa ou em
uma determinada investigação.
d) Uma das formas de se iniciar o inquérito policial é pela requisição do ofendido ou de quem tiver qualidade para
representá-lo, constituindo uma hipótese do que se denomina notitia criminis de cognição indireta ou mediata.
e) Conforme determina o Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a
autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação
das coisas, até a chegada dos peritos criminais.
40 Acerca da ação penal e do inquérito policial, considere as afirmativas a seguir.
I. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal,
cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em
todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso
de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.
II. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa
ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia da ocorrência do
delito.
III. Com o oferecimento da representação criminal ao órgão do Ministério Público, por se tratar de uma
hipótese de ação penal pública condicionada, o inquérito policial não poderá ser dispensado.
IV. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em
relação ao que o recusar.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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41 Sobre as provas no processo penal, considere as afirmativas a seguir.
I. No exame de corpo de delito por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado.
Havendo, porém, eventual acordo entre as partes, no caso de ação penal privada, essa nomeação
poderá ser feita pelo juiz deprecante.
II. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e as
respostas de um e de outro, ou cada um redigirá, separadamente, o seu laudo, e a autoridade nomeará
um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros
peritos.
III. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por dois peritos oficiais, portadores
de diploma de curso superior; porém, na falta de peritos oficiais, o exame será realizado por duas
pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica,
entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
IV. Conforme previsão do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Todavia a sua não realização poderá ser suprida
pela confissão do acusado.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
42 Sobre os atos atentatórios que configuram crimes de responsabilidade do Presidente da República, considere as afirmativas a seguir.
I. Que descumpram decisões judiciais.
II. Que impeçam o exercício dos direitos sociais.
III. Que se oponham à existência da União.
IV. Que contrariem os interesses do mercado financeiro.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

43 Sobre a atribuição de direitos inerentes ao cidadão brasileiro, conforme definido na Constituição Federal,
e àqueles de outra nacionalidade, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, assinale a alternativa
correta.
a) Poderão ser atribuídos administrativamente aos nacionais de países do Mercosul.
b) Poderão ser atribuídos aos sul-americanos mediante resolução da UNASUL.
c) Serão atribuídos aos africanos por meio de acordo internacional de cooperação.
d) Serão atribuídos aos portugueses com residência permanente no País.
e) Serão atribuídos aos originários de países da América Latina.
44 Sobre competências exclusivas do Congresso Nacional, assinale a alternativa correta.
a) Pode autorizar referendo e convocar plebiscito.
b) Pode conceder indulto e comutar penas.
c) Pode decretar o estado de defesa e o estado de sítio.
d) Tem como competência acreditar representantes diplomáticos.
e) Tem a competência para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis.
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45 Sobre a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, relativamente à idade mínima para admissão ao
trabalho, assinale a alternativa correta.
a) 10 anos

b) 12 anos

c) 14 anos

d) 16 anos

e) 18 anos

46 Sobre os direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948-ONU), considere as afirmativas a
seguir.
I. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção fora das fronteiras de cada Estado.
II. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
III. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
IV. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

47 Sobre as guardas municipais, considere as afirmativas a seguir.
I. São destinadas à proteção de bens, serviços e instalações municipais.
II. Têm por competência o policiamento ostensivo.
III. Têm por atribuição reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes.
IV. São constituídas conforme previsão constitucional.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
48 Sobre a responsabilidade dos agentes públicos, considere as afirmativas a seguir.
I. Se ficar comprovado, na esfera criminal, que o agente público não foi autor do fato, haverá, necessariamente, absolvição no âmbito civil.
II. Se ficar comprovado, na esfera administrativa, que o agente público não foi autor do fato, não haverá,
necessariamente, absolvição no âmbito criminal.
III. Se ficar comprovado, na esfera civil, que o agente público não foi autor do fato, haverá, necessariamente, absolvição no âmbito administrativo.
IV. Se não ficar comprovado, na esfera administrativa, que o agente público foi autor do fato, haverá,
necessariamente, absolvição no âmbito civil.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

49 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o Poder que é prerrogativa da administração pública
de optar por duas ou mais soluções que, segundo critérios de conveniência e oportunidade, melhor atenda
ao interesse público no caso concreto.
a) Hierárquico.
b) Normativo.

c) De polícia.
d) Disciplinar.

e) Discricionário.
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50 Sobre as hipóteses de delegação de serviços públicos mencionadas constitucionalmente, considere os
itens a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Autorização.
Colaboração.
Concessão.
Permissão.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente os itens I e II são corretos.
b) Somente os itens I e IV são corretos.
c) Somente os itens III e IV são corretos.

d) Somente os itens I, II e III são corretos.
e) Somente os itens II, III e IV são corretos.

51 No âmbito da administração pública, o controle financeiro é relacionado com a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o Poder que os Tribunais de Contas auxiliam, externamente, no exercício desse controle.
a) Poder de Polícia.
b) Poder Executivo.

c) Poder Federal.
d) Poder Judiciário.

e) Poder Legislativo.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL
52 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a pena para quem, por motivo de práticas resultantes
do preconceito de origem nacional, impede a ascensão funcional de empregado.
a) Reclusão de 1 a 2 anos.
b) Reclusão de 2 a 5 anos.

c) Detenção de 1 a 2 anos.
d) Detenção de 2 a 4 anos.

e) Detenção de 1 a 5 anos.

53 Sobre as providências a serem tomadas pela autoridade policial, entre outras, conforme previsto legalmente, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, considere as afirmativas a
seguir.
I. Buscar a conciliação entre as partes por meio de audiência a ser designada com presença da autoridade judicial.
II. Encaminhar a ofendida à autoridade judicial para que preste depoimento e seja instaurado o processo
criminal.
III. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver
risco de vida.
IV. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

54 Sobre o certificado de registro de arma de fogo, considere as afirmativas a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Tem validade em todo o território nacional.
Autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo no interior de sua residência.
Autoriza o porte de arma de fogo na unidade federativa que expediu o respectivo registro.
Possibilita a todo cidadão o porte de arma de fogo mediante avaliação psicológica prévia.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
16 / 20

55 Sobre a tipificação do abuso de autoridade, considere as afirmativas a seguir.
I. Deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa.
II. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei.
III. Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei.
IV. Proibir a comunicabilidade de pessoa presa com sua família, quando solicitada administrativamente.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

56 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a denominação do crime decorrente de constrangimento
a alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão
de discriminação racial e apenado com reclusão de 2 a 8 anos.
a) Crime de constrangimento ilegal.
b) Crime de lesão física e mental.
c) Crime de violência ou grave ameaça.

d) Crime de racismo.
e) Crime de tortura.

ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ
57 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o tempo de custódia preventiva de qualquer policial
civil do Estado do Paraná para assegurar as condições de sua não interferência na elucidação de fatos
havidos como transgressões que lhe sejam imputados.
a) Até 3 dias, a critério do Delegado Geral da Polícia Civil.
b) Até 3 dias, elevado ao dobro, a critério do Delegado Geral da Polícia Civil.
c) Até 5 dias, a critério da autoridade judicial.
d) Até 6 dias, a critério da autoridade judicial.
e) Até 15 dias, elevado ao dobro, a critério da autoridade judicial.
58 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o prazo para prescrição da transgressão, não prevista
como crime, punível com a pena de advertência, repreensão ou suspensão.
a) 2 anos.

b) 3 anos.

c) 4 anos.

d) 5 anos.

e) 10 anos.

59 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o tipo de responsabilidade do policial civil do Estado
do Paraná, pelo exercício irregular de suas atribuições, decorrente de procedimento doloso ou culposo
que importe em prejuízo da Fazenda Pública Estadual ou de terceiros, nos termos legais.
a) Administrativa.
b) Civil.

c) Fazendária.
d) Pecuniária.

e) Penal.

60 Sobre as circunstâncias que agravam a pena do policial civil do Estado do Paraná, quando não constituem
ou qualificam outra transgressão disciplinar, considere as afirmativas a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Impedir ou dificultar, de qualquer maneira, a apuração da falta funcional cometida.
Prática de transgressão disciplinar durante a execução de serviço policial.
Concurso de dois ou mais agentes na prática da transgressão.
Deixar de servir como testemunha de transressão da qual tenha conhecimento.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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REDAÇÃO
Leia os textos a seguir.

Texto I
A falta de leitura tem seu preço
É nítida a dificuldade que as pessoas têm hoje em se expressar por meio de textos. Percebemos que
é um grande desafio ordenar palavras e dar sentido às ideias que queremos compartilhar com nossos
interlocutores. Usando gírias, repetição de palavras, erros de ortografia e abreviaturas na escrita ou
fala, muita gente sofre para escrever textos com lógica e coerência no mundo corporativo. O fato de as
pessoas utilizarem textos pouco elaborados na comunicação falada e escrita não significa que elas não
estejam se comunicando com competência com os demais, mas indica que está nascendo uma forma
de se expressar distante das normas cultas e referências literárias.
Em determinados círculos profissionais e níveis hierárquicos, a incompetência na articulação falada
e escrita tem seu preço: ela pode limitar o crescimento na carreira, restringir promoções, diminuir a
autoestima e aumentar a sensação de exclusão de um profissional. A pobreza no vocabulário repele
oportunidades: apesar das mídias digitais e inovações tecnológicas, ainda dependemos da coerência
das palavras para fecharmos negócios e parcerias. Nas redações que observamos nas redes sociais,
e-mails, trabalhos acadêmicos e conversações ficam explícitas as dificuldades de articulação da maioria
dos brasileiros segundo os padrões formais da língua.
A leitura não foi estimulada no Brasil desde a época da colonização. Somente a elite tinha acesso aos
livros. Até hoje as famílias brasileiras não criaram o hábito da leitura. Há desinteresse e indiferença ao
universo escrito. Livros servem para decorar estantes. O acesso à cultura começa em casa. A versão
impressa do jornal Asahi Shimbun, um dos cinco maiores jornais nacionais do Japão, fundado em 1879,
é lida por mais de 12 milhões de cidadãos diariamente.
(Adaptado de: <https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/colunistas/marcos-gross/a-falta-de-leitura-tem-seu-preco/>. Acesso
em: 11 set. 2018.)

Texto II
Um curioso mórbido, amante de cerimônias fúnebres e que se julgava um especialista em causa mortis,
entra num velório e ouve a viúva, entre lágrimas, comentar:
– Meu marido era tão bom... Morreu como um passarinho!
Logo em seguida, outro curioso também entra e se encosta ali perto.
– Como foi que ele morreu, hein? – pergunta, curioso.
O primeiro responde, prontamente: – Parece que foi com uma estilingada...
(Adaptado de: <https://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadenospde/pdebusca/produções_pde/2012/2012_ufpr_port_pdp_roselis
_rita_dybas.pdt>. Acesso em: 11 set. 2018.)
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Texto III

(Disponível em: <https://www.google.com.br>. Acesso em: 17 set. 2018.)
Com base na coletânea e nos conhecimentos sobre o tema, redija um texto dissertativo-argumentativo
que coloque em discussão a importância da correta emissão e decodificação da mensagem, bem como o
repasse dessa mensagem ao interlocutor, seja na modalidade escrita ou oral.
Você terá, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 25 linhas para seu texto, excetuando-se o espaço para o
título.
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