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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-Investigador-Escrivão-01-03 
        
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

         

 



3 
2º Simulado – Concurso PC-SP -Investigador e Escrivão – 01/03/2020 

 

 

PORTUGUÊS 

 
TEXTO I 
 

Estudo alerta que mundo está em crise de 
saúde mental 

Os distúrbios de saúde mental se alastram em 
todos os países do mundo e podem custar à economia 
global até US$ 16 trilhões entre 2010 e 2030, de acordo 
com o relatório Lancet Comission feito por 28 
especialistas em Psiquiatria, saúde pública e 
neurociência. 

Segundo o coautor do relatório, Vikram Patel, 
da Faculdade de Medicina de Harvard, parte dos gastos 
será destinada à assistência médica, remédios e outras 
terapias, mas a maior parte da verba será gasta de forma 
indireta, como em produtividade no trabalho, projetos de 
bem-estar social e legislação. Patel, no entanto, afirma 
que se os problemas fossem adequadamente abordados, 
seria possível evitar o gasto de 13,5 milhões por ano. 
“Nenhuma outra condição de saúde na humanidade foi 
tão negligenciada quanto a saúde mental”, disse Patel. 

A comissão ainda avalia que “a qualidade dos 
serviços de saúde mental é rotineiramente pior do que 
aqueles destinados à saúde física”, e muitos pacientes de 
transtornos mentais são submetidos a graves violações 
dos direitos humanos, como algemamento, tortura e 
prisão. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 
que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo 
sofrem de depressão e 50 milhões, de demência. A 
esquizofrenia é estimada em 23 milhões de pessoas e o 
transtorno bipolar em cerca de 60 milhões. 

Ainda segundo dados da organização, em todo 
o mundo, uma em cada quatro pessoas vai sofrer com 
algum transtorno mental em algum momento da vida. O 
risco de certas perturbações, inclusive a doença de 
Alzheimer, aumenta com a idade. Para os especialistas, o 
preconceito e o estigma relacionados a essas doenças 
mentais ainda são os grandes entraves para a busca de 
tratamento. 

De acordo com o psiquiatra Joel Rennó Jr., 
professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade 
de Medicina da USP, no Brasil, as mulheres estão mais 
vulneráveis a doenças mentais, como depressão e 
ansiedade. “É muito frequente mulheres que sofrem de 
depressão terem um histórico de violência e abusos de 
diversas ordens. A gente vê na imprensa o índice absurdo 
de violência por parte de pai, de marido, de chefes. No 
trabalho, muitas vezes, elas são mais pressionadas e 
exigidas, mais testadas e ganham menos 
proporcionalmente”, ressalta o médico, que é diretor do 
Programa de Saúde Mental da Mulher, do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

Além disso, Rennó também cita as questões 
hormonais como grandes causadores de depressão em 
mulheres ao longo da vida. “A queda de estrogênio 
(hormônio sexual feminino produzido principalmente 
pelos ovários) tem uma ação sobre o sistema nervoso 
central. Algumas mulheres são mais sensíveis às 
oscilações de níveis hormonais. Principalmente no 
período pré-menstrual, durante a gestação, no pós-parto 

e no período perimenopausa, que se inicia cerca de 5 
anos antes da menopausa”, esclarece. 

As redes sociais também exercem uma forte 
influência na saúde mental dos usuários. Um estudo 
canadense, por exemplo, descobriu que estudantes que 
passavam mais de duas horas por dia em redes sociais 
tinham índices mais altos de ansiedade, depressão, 
pensamentos suicidas e outros problemas de ordem 
mental. Esse não é único estudo que estabelece um 
paralelo entre o uso de redes sociais e distúrbios mentais 
em jovens. Uma pesquisa realizada em 2017 pela Royal 
Society for Public Health indica que os britânicos de 14 e 
24 anos acreditam que Facebook, Instagram e Twitter 
têm efeitos prejudiciais sobre o seu bem-estar. Segundo 
esses jovens, as plataformas fazem aumentar a ansiedade 
e a depressão, os expõem ao bullying e criam 
preocupações sobre sua imagem corporal. 

https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/estudo-
alerta-que-mundo-esta-em-crise-de-saude-mental/ 

 
01. Segundo o texto,  

a) no relatório Lancet Comission, houve 
colaboração de 28 autoridades no campo da 
psiquiatria. 

b) a maior parte das pessoas sofrerá algum 
transtorno mental ao longo da vida. 

c) as questões da saúde psíquica não têm sido 
tratadas adequadamente. 

d) a depressão é a doença mais comum em todo o 
mundo, atualmente. 

e) distúrbios de saúde custarão à economia global 
até US$ 16 trilhões entre 2010 e 2030. 

 
02. As informações do texto permitem concluir que  

a) Vikram Patel é especialista em psiquiatria, saúde 
pública e neurociência.  

b) a qualidade dos serviços de saúde física não é tão 
ruim quanto à dos serviços de saúde mental. 

c) a saúde mental é a condição da saúde humana 
mais negligenciada de todas. 

d) uma pequena parte dos gastos com saúde será 
aplicada de forma direta. 

e) o coautor do relatório, Vikram Patel, é psiquiatra. 
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03. Sobre a saúde mental da mulher, Joel Rennó Jr.  

a) afirma que as mulheres são em geral mais 
vulneráveis a doenças mentais e em todo mundo 
tendem a desenvolver depressão e ansiedade  

b) defende que a causa responsável por mulheres 
desenvolverem problemas emocionais é o fato de 
receberem proporcionalmente menos 

c) explica que a queda de estrogênio está por trás da 
grande tendência às doenças femininas no 
ambiente de trabalho.  

d) assegura que as mulheres são sempre mais 
exigidas que os homens no ambiente de trabalho, 
o que, somado às violências sofridas, causam 
depressão.  

e) associa a maior vulnerabilidade a doenças 
mentais apresentada por mulheres no Brasil a 
múltiplas causas, como abuso, violência, pressão 
no ambiente de trabalho, oscilações hormonais.  

 
04. As informações apresentadas ao longo do 

último parágrafo do texto indicam que 

a) crianças canadenses sofrem mais influência das 
redes sociais. 

b) o uso de redes sociais em períodos inferiores a 
duas horas não afeta a saúde mental.  

c) jovens com distúrbios mentais tendem a usar 
excessivamente redes sociais.  

d) o uso excessivo de redes sociais pode aumentar a 
chance de distúrbios psicológicos.  

e) usuários de redes sociais tendem a desenvolver 
pensamentos suicidas devido ao bullying que 
sofrem.  

 
05. Segundo esses jovens, as plataformas fazem 

aumentar a ansiedade e a depressão, os expõem ao 
bullying e criam preocupações sobre sua imagem 
corporal. 

No trecho acima, é correto inferir que 
provavelmente as redes sociais criam 
preocupações sobre a imagem corporal em 
decorrência de  

a) uma comparação indevida com corpos expostos 
nessas redes sociais. 

b) campanhas contra a obesidade existentes no 
Facebook, Instagram e Twitter. 

c) desafios de emagrecimento que são gravados em 
diversos perfis. 

d) propagandas abusivas e recorrentes de clínicas 
estéticas. 

e) bombardeio de fotos de modelos em comerciais 
de cerveja.  

 

06. O tema principal do texto é 

a) a saúde da mulher 

b) a crise mundial da saúde mental 

c) as doenças relacionadas a mídias sociais 

d) a depressão no mundo moderno 

e) a ansiedade no ambiente de trabalho 
 
07. É correto afirmar que o texto consiste em  

a) uma dissertação em tom alarmista quanto à 
saúde mental em todo o mundo 

b) um relato pessoal dramático dos estudos de 
Harvard sobre saúde 

c) uma exposição neutra sem registro de opinião 
particular 

d) uma tese fria sobre as causas da depressão 
mundial 

e) uma narrativa de descobertas médicas 
preocupantes.  

 
08. De acordo com as informações do texto, 

segundo a Organização Mundial da Saúde, um 
agravante especialmente predominante na 
dificuldade na busca por tratamento de distúrbios 
mentais é 

a) a dificuldade financeira das pessoas 

b) a pressão no ambiente de trabalho  

c) uma preconcepção negativa sobre tal condição 

d) a falta de diagnósticos precisos 

e) uma baixa qualidade dos serviços de saúde 
mental 

 
09. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 

que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o 
mundo sofrem de depressão e 50 milhões, de 
demência. 

No segmento acima, a vírgula 

a) marca uma enumeração 

b) indica uma elipse 

c) isola um termo deslocado 

d) substitui ponto final 

e) foi indevidamente usada 
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10. Considere isoladamente os fragmentos:  

seria possível evitar o gasto de 13,5 milhões 

As redes sociais também exercem uma forte 
influência 

Segundo esses jovens, as plataformas fazem 
aumentar a ansiedade e a depressão 

Ao substituir as expressões nominais por 
pronomes, conforme a norma-padrão da língua, os 
trechos destacados devem ser reescritos, 
respectivamente, da seguinte maneira: 

a) evitá-lo; exercem-na; aumentá-las 

b) evitar-lhe; a exercem; aumentá-las 

c) evitá-lo; a exercem; aumentar-lhes 

d) evitá-lo; exercem-lhe; aumentá-las 

e) evitá-lo; a exercem; aumentá-las 
 
11. A ausência de diagnóstico preciso e o 

preconceito contra as condições de ordem 
psíquica torna desafiador o tratamento dos 
transtornos psicológicos, razão por que estes se 
multiplicam de forma assustadora. 

Para que a redação possa atender à norma-padrão 
de concordância, o seguinte termo deve 
necessariamente ser flexionado para o plural, 
conforme indicado: 

a) diagnóstico → diagnósticos. 

b) torna → tornam. 

c) desafiador → desafiadores. 

d) forma → formas. 

e) assustadora → assustadoras. 
 
12. Observe a sentença:  

se os problemas fossem adequadamente abordados, 
seria possível evitar o gasto de 13,5 milhões por 
ano (1º parágrafo)  

Reescrevendo-se a estrutura condicional com 
sentido futuro, a correlação verbal adequada, de 
acordo a norma culta, seria:  

a) se os problemas forem adequadamente 
abordados, é possível evitar o gasto de 13,5 
milhões por ano 

b) caso os problemas forem adequadamente 
abordados, será possível evitar o gasto de 13,5 
milhões por ano 

c) caso os problemas sejem adequadamente 
abordados, será possível evitar o gasto de 13,5 
milhões por ano 

d) se os problemas forem adequadamente 
abordados, seria possível evitar o gasto de 13,5 
milhões por ano 

e) caso os problemas sejam adequadamente 
abordados, será possível evitar o gasto de 13,5 
milhões por ano 

 
13. A frase do texto que permanecerá pontuada em 

conformidade com a norma-padrão da língua após 
a supressão da vírgula destacada entre colchetes 
é: 

a) Segundo o coautor do relatório[,] Vikram Patel, 
da Faculdade de Medicina de Harvard (1º 
parágrafo)  

b) ...de acordo com o relatório Lancet Comission 
feito por 28 especialistas em Psiquiatria[,] saúde 
pública e neurociência. (1º parágrafo)  

c) “Nenhuma outra condição de saúde na 
humanidade foi tão negligenciada quanto a saúde 
mental”[,]disse Patel. (1º parágrafo)  

d) No trabalho[,] muitas vezes elas são mais 
pressionadas e exigidas (6º parágrafo)  

e) Um estudo canadense[,] por exemplo, descobriu 
(8º parágrafo)  

 
 
TEXTO II 
 

 

 
 
14. Verifica-se na tirinha, por parte da joaninha, 

personagem que largou a terapia, uma atitude de 

a) depressão 

b) negação 

c) omissão 

d) apreensão 

e) valorização 
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15. O vocábulo “pitorescos” foi empregado com 
sentido de 

a) originais e característicos 

b) ilustrativos e envolventes 

c) divertidos e inofensivos 

d) sinceros e transparentes 

e) marcantes e perniciosos 
 
16. Infere-se da tirinha que  

a) a joaninha está completamente curada 

b) pânico e depressão são pitorescos 

c) ataques de raiva dispensam terapia 

d) não há nada de errado em ataques de raiva 

e) a joaninha retornou à terapia antes 
 
17. Não há nada de errado comigo 

Uma reescritura inadequada, de acordo com a 
norma culta, consta em:  

a) Não há de haver problemas comigo.  

b) Não devem existir problemas comigo.  

c) Não deve haver nada de errado comigo.  

d) Não devem haver problemas comigo.  

e) Não existe nada errado comigo.  
 
18. Assinale a alternativa que está em 

conformidade com a norma-padrão da língua 
quanto à pontuação. 

a) No passado, tuberculose e febre amarela 
causavam pânico; hoje as vilãs são outras: as 
doenças mentais. 

b) Precisamos nos questionar diariamente: se 
trabalhar tanto não é o motivo de nosso estresse? 

c) Para poupar a mente, pessoas sensatas – 
escolarizadas ou não –, evitam conflitos tolos e 
rotinas impossíveis. 

d) A depressão e a ansiedade, especialmente entre 
os mais jovens preocupam a todos os especialistas.  

e) É, por causa das mídias sociais, que, hoje sabemos 
tanto sobre as mazelas da mente. 

 
19. Assinale a alternativa que atende à norma-

padrão quanto à regência. 

a) Pesquisadores e intelectuais de todo o planeta se 
dedicam em elucidar os mistérios da mente. 

b) O conforto que aspiravam as pessoas no passado 
hoje é uma realidade banal e não traz tanta alegria.  

c) Que melhorias foram trazidas no mundo do 
trabalho para se justificar tamanho estresse 
laboral.  

d) As doenças mentais a que tantos relatórios da 
Organização mundial da Saúde se referem são 
epidêmicas.  

e) É difícil obedecer as leis implícitas e sufocantes 
do mundo do trabalho e da vida em rede social.  

 

20. Releia as falas da joaninha:  

Larguei a terapia 

Não há nada de errado comigo 

Os ataques de raiva, mania, pânico e depressão 

São apenas detalhes pitorescos da minha 
personalidade 

Em conformidade com a norma-padrão, as 
passagens acima, organizadas em um enunciado 
único, assumem a seguinte redação: 

a) Larguei a terapia, uma vez que não há nada de 
errado comigo: os ataques de raiva, mania, pânico 
e depressão são apenas detalhes pitorescos da 
minha personalidade. 

b) Não há nada de errado comigo; portanto, os 
ataques de raiva, mania, pânico e depressão são 
apenas detalhes pitorescos da minha 
personalidade. Então, larguei a terapia.  

c) Larguei a terapia, uma vez que não há nada de 
errado comigo, embora os ataques de raiva, mania, 
pânico e depressão sejam apenas detalhes 
pitorescos da minha personalidade. 

d) Os ataques de raiva, mania, pânico e depressão 
são apenas detalhes pitorescos da minha 
personalidade e não há nada de errado comigo 
porque larguei a terapia. 

e) Não há nada de errado comigo porque larguei a 
terapia —ataques de raiva, mania, pânico e 
depressão são apenas detalhes pitorescos da 
minha personalidade 

 

21. Quanto ao emprego do acento indicativo de 
crase, assinale a alternativa que apresenta frase 
em conformidade com a norma-padrão da língua 
portuguesa. 

a) Graças à um interesse maior pelas doenças 
mentais, tem sido possível um maior acesso a 
tratamentos.  

b) Pessoas pouco informadas não estão 
acostumadas à ver os distúrbios não físicos como 
doenças reais. 

c) Tem crescido o número de jovens que visitam às 
clínicas de desintoxicação digital.  

d) Tratamentos modernos e terapias longas, 
infelizmente, estão ainda limitados às pessoas de 
maior poder aquisitivo. 

e) De operários de fábrica à banqueiros, todos estão 
sujeitos a um colapso mental.  
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TEXTO III 
 

Cada vez mais as pessoas estão pedindo 
afastamento do trabalho por causa de problemas 
emocionais. No Estado de São Paulo, segundo dados da 
Secretaria de Previdência, em 2017 foram 48 pedidos de 
auxílio doença por este motivo. Já no ano seguinte esse 
número subiu pra 73. 

Uma das doenças que causam esses 
afastamentos é a síndrome de burnout. Também 
conhecida como síndrome do esgotamento profissional, 
a patologia foi reconhecida pela Organização Mundial da 
Saúde em maio como uma doença resultante de estresse 
crônico no trabalho. 

Uma psicóloga de Mogi das Cruzes que preferiu 
não se identificar trata a síndrome de burnout há dois 
anos. “Muita dor de cabeça, muitos enjoos, uma falta de 
ar que não me largava, vontade de chorar o tempo 
inteiro. Uma exigência do trabalho muito grande. Eu 
deixei de conviver com as pessoas que eu convivia. Eu me 
afastei do ambiente social e só pensava em trabalhar”, 
relata. Foram seis meses até chegar ao diagnóstico. “Não 
foi de primeira. Quem trabalha com a saúde mental 
diariamente, a gente sente, né? A gente percebe os 
sintomas nas pessoas e muitas vezes é difícil para gente 
poder detectar na gente. Mas, com o auxílio da minha 
psicóloga pessoal, a gente detectou e já passamos com o 
tratamento com o psiquiatra em conjunto”, explica a 
psicóloga. Grande parte dos casos fica sem diagnóstico.  

https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-
suzano/noticia/2019/08/07/especialistas-

orientam-sobre-a-sindrome-de-
burnout.ghtml 

 
22. Segundo o texto,  

a) cada vez mais as pessoas estão pedindo 
afastamento do trabalho por causa de síndrome de 
burnout.  

b) no Estado de São Paulo, segundo dados da 
Secretaria de Previdência, em 2017 foram 48 
pedidos de auxílio doença por causa da síndrome 
de burnout.  

c) o estresse crônico no trabalho é uma doença 
preocupante em todo o mundo e já foi reconhecida 
pela Organização Mundial da Saúde.  

d) dor de cabeça, muitos enjoos e falta de ar são 
sintomas que a psicóloga de Mogi das Cruzes 
verificou em seus pacientes em tratamento de 
burnout.  

e) a síndrome de burnout é uma patologia de 
natureza psicológica que, entre outras, tem 
causado pedidos de afastamentos do trabalho.  

 
23. Do último parágrafo, é possível concluir que 

a) as doenças mentais levam um mínimo de seis 
meses para serem diagnosticadas. 

b) doenças mentais possuem um diagnóstico mais 
demorado que as físicas. 

c) a síndrome de burnout exige tratamento 
conjunto de psicólogos e psiquiatras. 

d) a psicóloga teve dificuldade na detecção dos 
sintomas em si própria.   

e) Uma exigência do trabalho muito grande é uma 
decorrência da síndrome de burnout.  

 
24. Encontra-se vocábulo ou segmento empregado 

em sentido figurado em: 

a) Muita dor de cabeça, muitos enjoos, uma falta de 
ar que não me largava 

b) Grande parte dos casos fica sem diagnóstico 

c) Cada vez mais as pessoas estão pedindo 
afastamento do trabalho 

d) Eu deixei de conviver com as pessoas que eu 
convivia 

e) em 2017 foram 48 pedidos de auxílio doença por 
este motivo 

 
25. Quem trabalha com a saúde mental diariamente, 

a gente sente, né? 

Sobre o segmento acima, é correto afirmar que:  

a) a interrogativa é classificada como indireta. 

b) a pergunta feita é retórica, pois já subentende sua 
resposta.  

c) o ponto de interrogação expressa a emoção do 
relato. 

d) “diariamente” modifica o termo “saúde mental” 

e) o ponto de interrogação é facultativo.  
 
26. As aspas no último parágrafo indicam 

a) a ironia da psicóloga quanto à síndrome 

b) o sentido figurado na descrição dos sintomas 

c) uma fala reproduzida em discurso direto 

d) a ênfase dada ao comentário 

e) o destaque de um segmento 
 
27. Assinale a opção em que o vocábulo destacado 

introduza segmento restritivo.  

a) Uma das doenças que causam esses afastamentos 
é a síndrome de burnout. 

b) Cada vez mais as pessoas estão pedindo 
afastamento do trabalho 

c) Já no ano seguinte esse número subiu pra 73. 

d) Quem trabalha com a saúde mental diariamente, 
a gente sente, né? 

e) muitas vezes é difícil para gente poder detectar 
na gente 

 



8 
2º Simulado – Concurso PC-SP -Investigador e Escrivão – 01/03/2020 

 

28. Observe os segmentos retirados do último 
parágrafo:  

...só pensava em trabalhar 

Foram seis meses até chegar ao diagnóstico. 

...já passamos com o tratamento com o psiquiatra 
em conjunto... 

Os termos destacados introduzem no contexto, 
respectivamente, as noções de 

a) exclusão, tempo e tempo 

b) distância, tempo e tempo 

c) restrição, lugar e negação 

d) exclusão, limite e restrição 

e) tempo, tempo e exclusão 
 

Considere o segmento a seguir para responder às 
próximas questões. 
Existe ainda um enorme estigma no que se refere 
às doenças mentais. Como não havia sangue ou 
fraturas expostas, era natural que pessoas sem 
conhecimento ou empatia achassem e ainda 
achem que as feridas da mente e do espírito não 
sejam dolorosas e letais.  

 
29. Assinale a alternativa em que o termo “como” 

está empregado com o mesmo sentido que tem na 
passagem – Como não há sangue ou fraturas 
expostas. 

 a) O paciente deixou claro como se sentia melhor 
após a terapia.  

 b) O funcionário pensou que, como era antigo, seria 
poupado.  

 c) Pouca gente sabe como ajudar a alguém com 
depressão. 

 d) A forma como levamos o trabalho pode nos 
adoecer.  

 e) A depressão é como qualquer doença: você não 
escolhe.   

 
30. A forma “havia”, na oração “Como não havia 

sangue ou fraturas expostas...” está reescrita em 
conformidade com a norma-padrão da língua 
portuguesa e com o sentido preservado em: 

a) haveriam 

b) houvessem 

c) haja 

d) houvera 

e) houvesse 
 
 
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
31. No que diz respeito aos direitos políticos 

previstos na atual Constituição, é correto afirmar 
que:  

a) A soberania popular será exercida, dentre outros 
instrumentos, mediante o voto secreto, o 
plebiscito, o referendo e a ação popular. 

b) Para os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos, o alistamento eleitoral é obrigatório, 
mas não o voto. 

c) O militar, à exceção do conscrito, é alistável, mas 
não é elegível. 

d) É vedada a cassação e a perda de direitos 
políticos, sendo possível, no entanto, sua 
suspensão. 

e) Os estrangeiros, os analfabetos e os inalistáveis 
são inelegíveis. 

 
32. Em relação ao que estabelece a Constituição 

Federal acerca dos servidores públicos, assinale a 
alternativa que contém uma afirmação 
verdadeira: 

a) Representam exceções à exigência de concurso 
público a nomeação para cargos em comissão, 
funções temporárias e empregos públicos. 

b) Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros 
natos e naturalizados, mas não aos estrangeiros. 

c) O prazo de validade do concurso público será de 
até dois anos, incluindo eventual prorrogação.  

d) As funções de confiança, ao contrário dos cargos 
em comissão, deverão ser preenchidas, em sua 
totalidade, por ocupantes de cargos efetivos. 

e) É garantido a todos os servidores públicos, civis 
ou não, o direito de associação sindical. 
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DIREITOS HUMANOS 

 
33. Sobre as dimensões dos direitos humanos, 

assinale a alternativa correta. 

a) Os direitos de segunda dimensão têm como 
objetivo limitar a atuação estatal e possuem como 
marco histórico a Revolução Gloriosa e a 
Revolução Francesa. 

b) Os direitos de primeira dimensão representam a 
evolução do Estado Liberal e são caracterizados 
pela atuação positiva dos Estados para assegurar 
esses direitos.  

c) Os direitos de terceira dimensão possuem como 
marco histórico o pós 2ª Guerra Mundial e o 
surgimento da ONU. 

d) Os direitos de terceira dimensão possuem como 
documentos históricos marcantes a Constituição 
do México de 1917 e a Constituição de Weimar de 
1919.  

e) Os direitos de primeira dimensão são marcados 
historicamente pelas evoluções Mexicana e  

 
34. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) considera que o reconhecimento da 
dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo. Nos termos da DUDH, é correto afirmar 
que: 

a) Ninguém será sujeito à interferência na sua vida 
privada, na sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataque à sua honra e 
reputação. Não obstante, dada a imaterialidade 
deste direito, concede-se judicialmente apenas 
indenização por danos morais contra tais 
interferências ou ataques. 

b) Todo ser humano tem direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro das fronteiras de 
cada Estado. Todo ser humano tem o direito de 
deixar qualquer país, mas o seu regresso poderá 
ser impedido. 

c) Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o 
direito de procurar e de gozar asilo em outros 
países. Esse direito não pode ser invocado em caso 
de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos contrários 
aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 

d) Todo ser humano acusado de um ato delituoso 
tem o direito de ser presumido inocente até o 
trânsito em julgado da sentença condenatória, em 
julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua 
defesa. 

e) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação 
ou omissão que, no momento, não constituíam 
delito perante o direito nacional ou internacional. 
No entanto, em se tratando da aplicação da pena, 
esta será a vigente quando da prolação da 
sentença. 

 
35. O Estatuto de Roma, ao criar o Tribunal Penal 

Internacional, afirmou o seu caráter 
complementar às jurisdições penais nacionais, ou 
seja, o TPI não deve intervir nos sistemas judiciais 
internos. Sobre o Tribunal Penal Internacional, 
pode-se afirmar que: 

a) A sede do Tribunal será em Roma, Itália ("o 
Estado anfitrião"). 

b) O Tribunal terá personalidade jurídica 
internacional e capacidade jurídica necessária ao 
desempenho de suas funções e à prossecução de 
seus objetivos. O Tribunal poderá exercer seus 
poderes e funções no território de qualquer 
Estado, independente de acordo. 

c) A competência do Tribunal restringir-se-á aos 
crimes mais graves, que afetam a comunidade 
internacional no seu conjunto. Assim, o Tribunal 
terá competência apenas para julgar apenas o 
crime de genocídio, os crimes contra a 
humanidade e os crimes de guerra. 

d) O desaparecimento forçado de pessoas e 
apartheid são crimes contra a humanidade. 

e) Diante de sua relevância, o Tribunal terá 
competência para processar e julgar os crimes 
cometidos antes mesmo da entrada em vigor do 
Estatuto de Roma. 
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36. A Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (CADH), também conhecida como Pacto 
de San José da Costa Rica, garante direitos civis e 
políticos, mas também econômicos, sociais e 
culturais. Além disso, prevê sobre a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. Para que 
uma petição ou comunicação seja admitida pela 
Comissão, será necessário: 

a) que hajam sido interpostos e esgotados os 
recursos da jurisdição interna, de acordo com os 
princípios de direito interno geralmente 
reconhecidos. 

b) que seja apresentada dentro do prazo de doze 
meses, a partir da data em que o presumido 
prejudicado em seus direitos tenha sido notificado 
da decisão definitiva. 

c) que a matéria da petição ou comunicação não 
esteja pendente de outro processo de solução 
internacional. 

d) que a petição contenha o nome, a nacionalidade, 
a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou 
pessoas ou do representante legal da entidade que 
submeter a petição, embora esta possa ser 
submetida anonimamente a depender da 
gravidade da conduta. 

e) que o Estado Parte autorize a sua apresentação, 
como manifestação de respeito à soberania 
estatal. 

 
 

DIREITO PENAL 

 
37. Com relação ao lugar do crime, é correto afirmar 

que o Código Penal adotou a teoria: 

a) da atividade, pois considera-se praticado o crime 
apenas no local da conduta 

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

c) da ubiquidade, pois considera-se praticado o 
crime tanto no lugar da conduta quanto no lugar 
em que ocorreu ou deveria ocorrer o resultado 

d) da ubiquidade, pois considera-se praticado o 
crime apenas no lugar da conduta 

e) do resultado, pois considera-se praticado o crime 
apenas no lugar do resultado 

 
38. Não é elemento do crime culposo: 

a) conduta involuntária 

b) resultado involuntário 

c) previsibilidade objetiva 

d) violação do dever de cuidado 

e) tipicidade 
 
39. Maria, grávida de 06 meses, deseja provocar 

aborto em si mesma. Para tanto, Maria ingere uma 
substância que acredita ser abortiva. Passados 
dois dias da ingestão, Maria estranha o fato de não 
ter ainda abortado. Quando vai checar a 
medicação ingerida, percebe que o comprimido 
não possui nenhuma propriedade abortiva. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) tentativa inidônea, por absoluta ineficácia do 
meio, sendo impunível 

b) tentativa, devendo Maria receber a pena do crime 
consumado, reduzida de um a dois terços 

c) tentativa inidônea, por absoluta ineficácia do 
meio, sendo punível com redução de pena de um a 
dois terços 

d) tentativa inidônea, por absoluta impropriedade 
do objeto, sendo impunível 

e) tentativa inidônea, por absoluta impropriedade 
do objeto, sendo punível com redução de pena de 
um a dois terços 

 
40. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela 

que apresenta uma causa de exclusão da 
culpabilidade: 

a) embriaguez culposa completa 

b) erro de proibição evitável 

c) doença mental, quando o agente não era 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do 
fato 

d) estrito cumprimento do dever legal  

e) coação moral irresistível 
 
41. José, fazendo-se passar por funcionário da 

empresa concessionária de energia elétrica, 
convence Maria a permitir seu ingresso na 
residência, para suposta calibração do medidor de 
energia. Maria diz a José que tem que voltar para a 
cozinha, já que estava com panelas no fogo, mas 
diz para José ficar à vontade no quintal. José, então, 
aproveitando-se do fato de estar sozinho, subtrai 
um objeto que estava próximo ao local. Após, se 
despede e sai sem levantar suspeitas. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) roubo próprio com violência imprópria 

b) furto simples 

c) furto qualificado pelo abuso de confiança 

d) furto qualificado pela fraude 

e) estelionato 
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42. José, estagiário em determinado Tribunal de 
Justiça, tirando proveito de sua função, subtraiu 
bem particular que fora objeto de busca e 
apreensão. O objeto em questão era um relógio de 
ouro, que estava em um envelope lacrado e 
guardado numa sala específica, não estando na 
posse de José. 

Nesse caso, é correto afirmar que o José: 

a) praticou crime de peculato-apropriação 

b) praticou crime de furto simples 

c) praticou crime de peculato-furto 

d) não praticou crime de peculato, por se tratar de 
bem particular 

e) não praticou crime de peculato, por não ser 
considerado funcionário público para fins penais 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
43. Eduardo foi investigado em inquérito policial 

pela prática do crime de roubo majorado pelo 
emprego de arma de fogo. Ao final das 
investigações, o MP requereu o arquivamento do 
inquérito policial, por falta de base para a 
denúncia, pois entendeu não haver indícios 
suficientes de autoria, tendo sido arquivado o 
inquérito por decisão judicial. 

Nesse caso, é correto afirmar que: 

a) será possível a retomada futura das 
investigações, em qualquer caso 

b) será possível a retomada futura das 
investigações, desde que haja notícia de prova 
nova 

c) será possível a retomada futura das 
investigações, desde que haja autorização judicial 

d) não será possível a retomada futura das 
investigações, pois o arquivamento do inquérito 
policial sempre faz coisa julgada material 

e) não será possível a retomada futura das 
investigações, pois a decisão fez coisa julgada 
material 

 
44. Em determinado processo criminal, Pedro, pai 

do acusado José, é arrolado como testemunha pela 
defesa. O MP contraditou a testemunha. O Juízo, se 
procedente a contradita, deverá: 

a) excluir a testemunha, não tomando seu 
depoimento 

b) advertir a testemunha no sentido de que não está 
obrigada a depor, mas poderá depor caso queira, 
hipótese em que será ouvida como testemunha 
não compromissada 

c) advertir a testemunha no sentido de que não está 
obrigada a depor, mas poderá depor caso queira, 
hipótese em que deverá prestar compromisso de 
dizer a verdade 

d) advertir a testemunha no sentido de que está 
obrigada a depor, devendo prestar compromisso 
de dizer a verdade 

e) advertir a testemunha no sentido de que está 
obrigada a depor, mas não prestará compromisso 
de dizer a verdade 

 
45. Nos termos da Lei 7.960/89, será cabível a 

prisão temporária para os crimes de: 

a) aborto e lesão corporal gravíssima 

b) furto simples e estupro 

c) roubo e epidemia com resultado morte 

d) tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio 
culposo 

e) extorsão e assédio sexual 
 
46. Acerca da fiança, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) A autoridade policial somente poderá arbitrar 
fiança no caso de infração penal cuja pena máxima 
não seja superior a 04 anos 

b) Se tomada em valor insuficiente, a fiança deverá 
ser cassada 

c) A fiança poderá ser prestada em dinheiro, pedras 
ou metais preciosos, mas não por meio de 
depósito de títulos da dívida pública 

d) Será cassada a fiança caso o afiançado pratique 
nova infração penal dolosa 

e) O quebramento da fiança importa na perda da 
integralidade do valor pago a título de fiança 
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

 
47. De acordo com a Lei nº 13.869/2019 (nova Lei 

de Abuso de Autoridade) analise os itens a seguir:  

I - Essa Lei define os crimes de abuso de 
autoridade, cometidos por servidor público, 
agente ou não, que, no exercício de suas 
funções ou a pretexto de exercê-las, abuse 
do poder que lhe tenha sido atribuído.  

II - As condutas descritas nesta Lei constituem 
crime de abuso de autoridade quando 
praticadas pelo servidor público 
independentemente da finalidade do ato. 

III - A divergência na interpretação de lei ou na 
avaliação de fatos e provas pode vir a 
configurar abuso de autoridade. 

Assinale a alternativa que indica apenas as 
assertivas corretas: 

a) I e III. 

b) nenhuma das assertivas. 

c) todas as assertivas. 

d) I e II. 

e) II e III. 
 
48. Conforme a Lei n. 9.296 de 1996, que trata das 

interceptações telefônicas, não será admitida a 
interceptação de comunicações telefônicas 
quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou 
participação em infração penal. 

II - a prova puder ser feita por outros meios 
disponíveis. 

III - o fato investigado constituir infração penal 
punida, no máximo, com pena de reclusão.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Conforme a Lei n. 12.850/2013, que trata do 
Crime Organizado, os crimes definidos por esta lei 
diferem do crime de associação criminosa 
previsto no Código Penal pelos seguintes motivos: 

I - O crime de organização criminosa tem como 
requisito o conluio entre 5 ou mais 
integrantes, e o crime de associação 
criminosa apenas exige a participação de 
dois integrantes. 

II - A associação criminosa tem a finalidade 
específica de cometer pequenas 
contravenções ou crimes de pena máximo 
de até 2 anos. 

III - No Crime Organizado o objetivo é obter, 
direta ou indiretamente, vantagem 
mediante a prática de crimes com penas 
máximas superiores a 4 anos, ou que sejam 
de caráter transnacional.  

Assinale a alternativa que indica apenas as 
assertivas corretas: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e I. 

d) I. 

e) III. 
 
50. Considere a seguinte situação hipotética:  Flávia 

explora um certo tipo de vegetal a partir do qual é 
possível ser produzida drogas ilícitas, mas utiliza 
estes vegetais para uso estritamente religioso. De 
acordo com a Lei de Drogas assinale a alternativa 
correta: 

a) O simples cultivo do vegetal é suficiente para que 
Flavia seja apenada com a pena máxima de 30 
anos independentemente da finalidade do cultivo. 

b) Flávia comete crime mesmo se tiver autorização 
legal para cultivar esse vegetal, já que o uso de 
drogas em culto religioso também é proibido. 

c) Flávia não comete crime se tiver autorização e 
obedecer ao que estabelece a Convenção de Viena, 
das Nações Unidas, sobre Substâncias 
Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de 
uso estritamente ritualístico-religioso. 

d) Flávia comete crime de apologia ao consumo de 
drogas por fazer parte de grupo religioso que 
utiliza estes vegetais em seus rituais. 

e) Flávia não comete nenhum crime e não precisa se 
nenhum tipo de autorização ou regulação uma vez 
que o Brasil é um estado laico que incentiva todas 
as formas de expressão da religiosidade. 
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51. De acordo com a Lei de Drogas (Lei n. 
11.343/2006) quem adquirir, guardar, tiver em 
depósito, transportar ou trouxer consigo, para 
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou 
regulamentar será submetido às seguintes penas:  

I - advertência sobre os efeitos das drogas. 

II - prestação de serviços à comunidade. 

III - medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo. 

Ao crime previsto no enunciado da questão: 

a) aplicam-se as assertivas I e II apenas. 

b) aplicam-se as assertivas I, II e III. 

c) aplicam-se as assertivas I e III apenas. 

d) aplica-se apenas a assertiva II. 

e) não se aplica nenhuma das penas indicadas pelas 
assertivas, já que a pena a ser aplicada é a de 
reclusão. 

 
52. Considere a seguinte situação hipotética: Joana 

cometeu crime de tortura contra Fabiana, 
gestante. Nos termos da Lei n. 9.455/1997, a pena 
de Joana:  

a) Não sofre aumento nem redução de pena. 

b) Deverá ser aumentada de um terço apenas se 
houver resultado morte do feto. 

c) Deverá ser aumentada de um quarto até um meio. 

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

e) Deverá ser aumentada de um sexto até um terço 
por ser praticada contra gestante. 

 
53. Avalie os tipos de crimes listados a seguir.   

I. Roubo com resultado morte. 

II. Homicídio por motivo fútil. 

III. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido. 

IV. Epidemia com resultado morte. 

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. Conforme a Lei n. 9.605/1998, que trata dos 
crimes ambientais, as penas e outras 
consequências aplicáveis isolada, cumulativa ou 
alternativamente às pessoas jurídicas são: 

I – multa. 

II – liquidação forçada de pessoa jurídica. 

III – prestação de serviços à comunidade. 

IV - interdição definitiva de direitos. 

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) I, II e III. 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
55. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, será 
exercida, conforme a Constituição Federal, 

a) quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, exclusivamente pelos 
Tribunais de Contas, mediante controle externo. 

b) apenas quanto à legalidade e legitimidade, pelo 
Poder Judiciário, mediante controle interno. 

c) quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 

d) pelo sistema de controle interno de cada Poder, 
excluída a participação dos Tribunais de Contas. 

e) pelo Congresso Nacional, mediante controle 
interno, e pelo sistema de controle externo de cada 
Poder. 

 
56. O princípio da transparência deriva do princípio 

da indisponibilidade do interesse público, 
constituindo um requisito indispensável para o 
efetivo controle da Administração Pública por 
parte dos administrados. O princípio 
constitucional administrativo expresso que se 
relaciona diretamente com essa previsão é o da 

a) supremacia do interesse público. 

b) continuidade do serviço público. 

c) razoabilidade. 

d) publicidade. 

e) proporcionalidade. 
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57. Sobre as formas de extinção dos atos 
administrativos, assinale a opção correta: 

a) a anulação de um ato é decretada sempre com 
efeitos prospectivos, ou seja, os efeitos produzidos 
pelo ato são mantidos e a anulação somente opera 
a partir da data em que for decretada. 

b) a anulação de um ato desfaz todos os seus efeitos, 
mesmo os relativos aos terceiros de boa-fé. 

c) a anulação será decretada nos casos em que o 
administrador valorar sua conveniência e 
oportunidade, com efeitos ex nunc, nesses casos. 

d) somente a Administração pode anular seus 
próprios atos, cabendo ao Judiciário apenas 
valorar se o ato anulatório foi emitido dentro dos 
aspectos de legalidade. 

e) quando atingir diretamente interesses 
individuais do administrado, modificando de 
forma desfavorável a sua situação jurídica, a 
administração deve conceder o direito ao 
contraditório e a ampla defesa ao afetado. 

 
58. Com relação aos serviços públicos disciplinados 

pela Lei nº 8.987/95, é correto afirmar que 

a) fica caracterizada a descontinuidade do serviço a 
sua interrupção em situação de emergência ou 
após prévio aviso, em qualquer hipótese. 

b) os contratos poderão prever mecanismos de 
revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio 
econômico-financeiro. 

c) havendo alteração unilateral do contrato que 
afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, 
o poder concedente deverá restabelecê-lo, 
posteriormente à alteração, quando houver 
requerimento expresso do contratado. 

d) no regime de concessão, não há o 
estabelecimento de preferência à proposta 
apresentada por empresa brasileira. 

e) os conflitos relacionados ao objeto da concessão 
devem ser solucionados pela via judicial, vedado o 
emprego de mecanismos privados para resolução 
de disputas decorrentes ou relacionadas ao 
contrato, como a arbitragem. 

 
59. O art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988 

dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público 
e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa”. Sobre 
esse dispositivo, é correto afirmar que 

a) prevê apenas a responsabilidade civil objetiva do 
Estado e de seus agentes. 

b) dispõe sobre a responsabilidade civil subjetiva 
do Estado e de seus agentes. 

c) dispõe sobre a responsabilidade civil objetiva do 
Estado, desde que comprovados o dolo e a culpa. 

d) prevê a responsabilidade objetiva dos agentes 
públicos, nos casos de dolo e culpa. 

e) dispõe sobre a responsabilidade civil objetiva do 
Estado perante terceiros lesados, e subjetiva dos 
agentes causadores do dano, mediante ação de 
regresso, nos casos de dolo ou culpa. 

 
 

LEI ORGÂNICA 

 
60. O processo administrativo disciplinar, 

ferramenta utilizada para apurar infrações 
administrativas praticadas por policiais civis, em 
regra geral, é presidido por: 

a) delegado de polícia de classe especial, que 
nomeará um investigador para atuar como 
secretário. 

b) delegado de polícia, que designará como 
secretário um escrivão de polícia. 

c)investigador de polícia chefe, auxiliado por um 
agente policial. 

d)delegado de polícia titular, auxiliado por um 
papiloscopista. 

e)investigador de polícia, que será auxiliado por um 
escrivão de polícia. 

 
 

CRIMINOLOGIA 

 
61. Sobre a Criminologia é CORRETO afirmar: 

a) o crime é um fenômeno social. 

b) estuda o crime, o criminoso, mas não a vítima. 

c) é uma ciência normativa e valorativa.  

d) o crime é um fenômeno filosófico. 

e) não tem por base a observação e a experiência.  
 
62. (VUNESP - PCSP - 2018) É correto afirmar que o 

controle social formal é representado, entre 
outras, pelas seguintes instâncias: 

a) Igreja, Judiciário e Opinião Pública 

b) Escolas, Igreja e Polícia. 

c) Forças Armadas, Polícia e Escola. 

d) Polícia, Forças Armadas e Ministério Público. 

e) Forças Armadas, Escola e Ministério Público. 
 
 
 



15 
2º Simulado – Concurso PC-SP -Investigador e Escrivão – 01/03/2020 

 

63.  A autonomia da Criminologia frente ao Direito 
Penal 

a) é almejada pelos estudiosos da primeira, mas 
negada pelos estudiosos do segundo. 

b) não se concretiza, uma vez que a primeira não é 
considerada ciência, ao contrário do segundo. 

c) comprova-se, por exemplo, pelo caráter crítico 
que a primeira desenvolve em relação ao segundo. 

d) não se vislumbra na prática, uma vez que todos 
os conceitos da primeira são emprestados do 
segundo. 

e) não se efetiva, uma vez que ambos têm o mesmo 
objeto e são concretizados pelo mesmo método de 
estudo, qual seja, o empírico. 

 
64.  Considerando que, conforme a doutrina, a 

moderna sociologia criminal apresenta teorias e 
esquemas explicativos do crime, assinale a opção 
correta acerca dos modelos sociológicos 
explicativos do delito. 

a) Para a teoria ecológica da sociologia criminal, que 
considera normal o comportamento delituoso 
para o desenvolvimento regular da ordem social, é 
imprescindível e, até mesmo, positiva a existência 
da conduta delituosa no seio da comunidade.  

b) A teoria do conflito, sob o enfoque sociológico da 
Escola de Chicago, rechaça o papel das instâncias 
punitivas e fundamenta suas ideias em situações 
concretas, de fácil comprovação e verificação 
empírica das medidas adotadas para contenção do 
crime, sem que haja hostilidade e coerção no uso 
dos meios de controle. 

c) A teoria da integração, ao criticar a teoria 
consensual na solução do conflito, rotula o 
criminoso quando assevera que o delito é fruto do 
sistema capitalista e considera o fator econômico 
como justificativa para o ato criminoso, de modo 
que, para frear a criminalidade, devem-se separar 
as classes sociais. 

d) A Escola de Chicago, ao atentar para a mutação 
social das grandes cidades na análise empírica do 
delito, interessa-se em conhecer os mecanismos 
de aprendizagem e transmissão das culturas 
consideradas desviadas, por reconhecê-las como 
fatores de criminalidade. 

e) A teoria estrutural-funcionalista da sociologia 
criminal sustenta que o delito é produto da 
desorganização da cidade grande, que debilita o 
controle social e deteriora as relações humanas, 
propagando-se, consequentemente, o vício e a 
corrupção, que são considerados anormais e 
nocivos à coletividade. 

 

65. Acerca dos modelos teóricos explicativos do 
crime, oriundos das teorias específicas que, na 
evolução da história, buscaram entender o 
comportamento humano propulsor do crime, 
assinale a opção correta. 

a) O modelo positivista analisa os fatores 
criminológicos sob a concepção do delinquente 
como indivíduo racional e livre, que opta pelo 
crime em virtude de decisão baseada em critérios 
subjetivos. 

b) O objeto de estudo da criminologia é a 
culpabilidade, considerada em sentido amplo; já o 
direito penal se importa com a periculosidade na 
pesquisa etiológica do crime. 

c) A criminologia clássica atribui o comportamento 
criminal a fatores biológicos, psicológicos e sociais 
como determinantes desse comportamento, com 
paradigma etiológico na análise causal-explicativa 
do delito. 

d) Entre os modelos teóricos explicativos da 
criminologia, o conceito definitorial de delito 
afirma que, segundo a teoria do labeling approach, 
o delito carece de consistência material, sendo um 
processo de reação social, arbitrário e 
discriminatório de seleção do comportamento 
desviado. 

e) O modelo teórico de opção racional estuda a 
conduta criminosa a partir das causas que 
impulsionaram a decisão delitiva, com ênfase na 
observância da relevância causal etiológica do 
delito. 

 
66. Assinale a alternativa que apresenta um 

exemplo de política de prevenção criminal 
prioritariamente terciária. 

a) Previsão do direito do condenado de abreviar o 
tempo imposto em sua sentença penal, mediante 
trabalho, estudo ou leitura. 

b) Instalação de câmeras de videomonitoramento 
em um estabelecimento que foi alvo de diversos 
roubos. 

c) Melhoria na regulação do sistema financeiro para 
prevenção às práticas de lavagem de dinheiro. 

d) Programas de educação aos jovens para 
prevenção ao uso de drogas. 

e) Instalação de iluminação pública em locais com 
alto índice de criminalidade. 
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67. Na classificação de Benjamin Mendelsohn, a 
vítima imaginária é considerada uma vítima 

a) mais culpada que o infrator. 

b) voluntária ou tão culpada quanto o infrator. 

c) completamente inocente ou ideal. 

d) unicamente culpada. 

e) de culpabilidade menor ou por ignorância. 
 
68. A expressão “cifra negra”, em Criminologia, 

corresponde ao número de 

a) erros judiciais (decisões judiciais incompatíveis 
com a realidade dos fatos). 

b) crimes ocorridos e não reportados à autoridade. 

c) criminosos reincidentes. 

d) prisões efetuadas injustamente. 

e) crimes ocorridos em ambientes públicos, mas 
cuja autoria permanece ignorada. 

 
69. Os modelos sociológicos contribuíram 

decisivamente para um conhecimento realista do 
problema criminal demonstrando a pluralidade de 
fatores que com ele interagem. Leia as afirmativas 
a seguir, e marque a alternativa INCORRETA: 

a) As teorias conflituais partem da premissa de que 
o conflito expressa uma realidade patológica da 
sociedade sendo nocivo para ela na medida em 
que afeta o seu desenvolvimento e estabilidade. 

b) As teorias ecológicas partem da premissa de que 
a cidade produz delinquência, valendo-se dos 
conceitos de desorganização e contágio social 
inerentes aos modernos núcleos urbanos. 

c) As teorias subculturais sustentam a existência de 
uma sociedade pluralista com diversos sistemas 
de valores divergentes em torno dos quais se 
organizam outros tantos grupos desviados. 

d) As teorias estrutural-funcionalistas consideram a 
normalidade e a funcionalidade do crime na 
ordem social, menosprezando o componente 
biopsicopatológico no diagnóstico do problema 
criminal. 

e) As teorias de aprendizagem social sustentam que 
o comportamento delituoso se aprende do mesmo 
modo que o indivíduo aprende também outras 
atividades lícitas em sua interação com pessoas e 
grupos. 

 
 
 
 
 
 

70. O pensamento criminológico moderno, de viés 
macrossociológico, é influenciado pela visão de 
cunho funcionalista (denominada teoria da 
integração, mais conhecida por teorias do 
consenso) e de cunho argumentativo 
(denominada por teorias do conflito). É correto 
afirmar que: 

a) São exemplos de teorias do consenso a Escola de 
Chicago, a teoria de associação diferencial, a teoria 
da subcultura do delinquente e a teoria do 
etiquetamento. 

b) São exemplos de teorias do conflito a teoria de 
associação diferencial a teoria da anomia, a teoria 
do etiquetamento e a teoria crítica ou radical. 

c) São exemplos de teorias do consenso a Escola de 
Chicago, a teoria de associação diferencial, a teoria 
da anomia e a teoria da subcultura do delinquente. 

d) São exemplos da teoria do consenso a teoria de 
associação diferencial, a teoria da anomia, a teoria 
do etiquetamento e a teoria crítica ou radical. 

e) São exemplos da teoria do conflito a Escola de 
Chicago, a teoria de associação diferencial, a teoria 
da anomia e a teoria da subcultura do delinquente. 

 
 

NOÇÕES DE LÓGICA 

 
71. Seis professores do Estratégia estão sentados 

em uma mesa circular. Herbert Almeida está 
sentado imediatamente à direita de Guilherme 
Neves, que por sua vez está de frente a Marcos 
Girão, o bonitão das tapiocas. Décio Terror está 
imediatamente à direita de Renato da Costa, que 
está de frente a Herbert Almeida. Se Ricardo Vale 
está de frente a Décio Terror, então ele tem 
imediatamente à sua esquerda: 

a) Guilherme Neves. 

b) Renato da Costa. 

c) Décio Terror. 

d) Marcos Girão. 

e) Herbert Almeida. 
 
72. A negação da afirmação condicional “se bebo, 

então não dirijo” é logicamente equivalente a 

a) Se não bebo, então dirijo. 

b) Se dirijo, então não bebo. 

c) Não bebo ou não dirijo. 

d) Não bebo ou dirijo. 

e) Bebo e dirijo. 
 
 
 



17 
2º Simulado – Concurso PC-SP -Investigador e Escrivão – 01/03/2020 

 

73.  Considere verdadeiras as seguintes afirmações. 

• Nenhum Investigador é Escrivão. 

• Pelo menos um Escrivão gosta de estudar 
Raciocínio Lógico. 

Com base nas afirmações acima, é possível concluir 
que: 

a) Algum Investigador é Escrivão. 

b) Nenhum Investigador gosta de Estudar 
Raciocínio Lógico. 

c) Toda pessoa que gosta de estudar Raciocínio 
Lógico é Escrivão. 

d) Existe pelo menos uma pessoa que gosta de 
estudar Raciocínio Lógico e não é Investigador.  

e) Existe Investigador que gosta de estudar 
Raciocínio Lógico. 

 
74. O décimo quinto termo da sequência (3, 6, 5, 10, 

9, 18, 17, 34, 33, ...) é 

a) múltiplo de 3. 

b) primo. 

c) múltiplo de 7. 

d) múltiplo de 13. 

e) múltiplo de 17. 
 
75. Considere verdade a proposição I e falsidade a 

proposição II. 

I. Vou à praia ou estudo com afinco. 

II. Se chove, então vou à praia. 

Com base nessas informações, é verdade que: 

a) Vou à praia e estudo com afinco. 

b) Não vou à praia e não estudo com afinco. 

c) Não chove ou vou à praia. 

d) Se não vou à praia, então estudo com afinco. 

e) Se estudo com afinco, então vou à praia. 
 
76. Considere verdadeiras as afirmações a seguir: 

i) Se não sigo a Trilha Estratégica, então fico 
perdido nos estudos. 

ii) Se fico perdido nos estudos, então não 
entendo Raciocínio Lógico. 

iii) Se não entendo Raciocínio Lógico, então não 
estudei com Brunno Lima. 

iv) Estudei com Brunno Lima e não fico perdido 
nos estudos. 

v) Não sigo a Trilha Estratégica ou sou 
assinante ilimitado do Estratégia. 

 

 

A partir dessas informações, é correto concluir que: 

a) Se sigo a Trilha Estratégica, então fico perdido 
nos estudos. 

b) Sou assinante ilimitado do Estratégia se e 
somente se não sigo a Trilha Estratégica. 

c) Não estudei com Brunno Lima e entendo 
Raciocínio Lógico. 

d) Sou assinante ilimitado do Estratégia e sigo a 
Trilha Estratégica. 

e) Se sou assinante ilimitado do Estratégia, então 
não estudei com Brunno Lima. 

 
77. A negação da afirmação “Se Paulo Bilynskyj é 

crossfiteiro, então todo gordo come feito o Dudu” 
é logicamente equivalente a: 

a) Paulo Bilynskyj não é crossfiteiro ou todo gordo 
como feito o Dudu. 

b) Se nem todo gordo come feito o Dudu, então 
Paulo Bilynskyj não é crossfiteiro. 

c) Se Paulo Bilynskyj não é crossfiteiro, então existe 
algum gordo que não come feito o Dudu. 

d) Todo gordo come feito o Dudu e Paulo Bilynskyj 
não é crossfiteiro. 

e) Paulo Bilynskyj é crossfiteiro e algum gordo não 
come feito o Dudu. 

 
78. Considere falsa a afirmação “Da Rocha se veste 

como um bicheiro e Marcos Girão é o bonitão das 
tapiocas” e verdadeira a afirmação “Se Da Rocha se 
veste como um bicheiro, então Marcos Girão é o 
bonitão das tapiocas”. Nessas condições, é 
necessariamente 

a) falsidade que Marcos Girão é o bonitão das 
tapiocas. 

b) verdade que Da Rocha e Marcos Girão se vestem 
como bicheiros. 

c) verdade que Marcos Girão é o bonitão das 
tapiocas. 

d) falsidade que Da Rocha se veste como bicheiro. 

e) verdade que Da Rocha se veste como bicheiro. 
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79. Uma afirmação equivalente à afirmação “Não 
assisto o Estratégia News ou estou sempre 
informado” está contida na alternativa: 

a) Se não estou sempre informado, então não assisto 
o Estratégia News. 

b) Se não assisto o Estratégia News, então estou 
sempre informado. 

c) Se estou sempre informado, então não assisto o 
Estratégia News. 

d) Assisto o Estratégia News e não estou sempre 
informado. 

e) Se estou sempre informado, então assisto o 
Estratégia News. 

 
80. Uma equivalente lógica para a negação da 

proposição “Todo flunct é flinct e nenhum flanct é 
flenct” está contida na alternativa: 

a) Nem todo flunct é flinct e algum flanct é flenct. 

b) Algum flinct não é flunct ou todo flanct é flenct. 

c) Se todo flunct é flinct, então nenhum flanct é 
flenct. 

d) Algun flunct não é flinct ou todo flenct é flanct. 

e) Se nenhum flenct é flanct, então existe flunct que 
não é flinct. 

 
 

INFORMÁTICA 

 
81. O processo de armazenar temporariamente no 

disco rígido imagens ou seções de uma página web 
visitada por meio de um navegador com o intuito 
de acelerar o carregamento das páginas e a 
navegação em si é realizado por meio de uma 
funcionalidade chamada: 

a) Cookies 

b) Phishing 

c) Storage 

d) Cache 

e) Loader 
 
82. João envia uma mensagem para Ana, Maria e 

Isabela, com cópia para Fernando e com cópia 
oculta para Marcelo. Caso Fernando utilize a opção 
de responder a todos, 

a) apenas Ana, Maria e Isabela receberão a 
mensagem. 

b) todos os destinatários receberão a mensagem. 

c) apenas João receberá a mensagem. 

d) João, Ana, Maria e Isabela receberão a mensagem. 

e) Marcelo receberá a mensagem. 
 

83. Assinale a alternativa que não apresenta uma 
característica essencial da computação em nuvem: 

a) Elasticidade Rápida. 

b) Amplo Acesso à Rede. 

c) Infraestrutura como Serviço. 

d) Agrupamento de Serviços. 

e) Autosserviço sob Demanda. 
 
84. Sobre os Microsoft Office Excel, não se pode 

afirmar que: 

a) A funcionalidade de Mesclar Células do MS-Excel 
permite unir duas ou mais células adjacentes em 
uma única célula, centralizando seu conteúdo.  

b) No MS-Excel, a função PROCH localiza um valor 
na linha superior de uma matriz de valores e 
retorna um valor na mesma coluna de uma linha 
especificada na matriz.  

c) A utilização da alça de preenchimento para copiar 
a fórmula =C3-H$9 evidencia o uso do conceito de 
referência absoluta no Microsoft Office Excel.  

d) A alça de preenchimento ou seleção do Microsoft 
Excel é um recurso que busca transmitir uma 
sequência lógica de dados em uma planilha, 
facilitando a inserção para os usuários.  

e) Ao inserir a função =TRUNCAR(3,141592;4) na 
célula A1 do MS-Excel, será retornado o valor 
3,1415, uma vez essa função ignorará os dígitos 
após a quarta casa à direita da vírgula.  

 
85. Dada a tabela a seguir, é possível afirmar que a 

fórmula =CONT.SE(D2:D7;”>4499”) retornará 
como resultado: 

 

 
 

a) 2 

b) 15.604,72 

c) 4 

d) 6.328,80 

e) 2.174,00 
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86. O atalho que permite abrir o Explorador de 
Arquivos do Windows 10 é: 

a) CTRL + E 

b) ALT + A 

c) CTRL + ALT + A 

d) CTRL + L 

e) WIN + E 
 
87. Assinale a alternativa que trata do componente 

de um computador responsável por realizar 
cálculos complexos e executar tarefas: 

a) Memória 

b) Placa Mãe 

c) Processador 

d) Disco Rígido 

e) Placa de Rede 
 
88. A Guia Inserir do Microsoft Word é uma das 

mais importantes. Por meio dessa guia, não é 
possível inserir: 

a) Tabela 

b) SmartArt 

c) Nota de Rodapé 

d) Folha de Rosto 

e) Gráfico 
 
89. O atalho do Internet Explorer para atualizar a 

aba ou guia atual é: 

a) CTRL + N 

b) CTRL + P 

c) CTRL + R 

d) CTRL + A 

e) CTRL + F 
 
90. Dada a tabela a seguir, pode-se afirmar que a 

fórmula contida na célula E3 para calcular a média 
das notas dos simulados de Bárbara é:  

 
a) =MED(B3:D3) 

b) =MÉDIA(B3:D3) 

c) =AVERAGE(B1;B2;B3) 

d) =MEDIUM(B3;C3;D3) 

e) =MÉDIA.ARITMÉTICA(B3;C3;D3) 
 
 

ATUALIDADES 

 
91. A Índia enviou nesta segunda-feira (22) a 

missão não tripulada Chandrayaan-2, destinada a 
pousar na Lua em 6 de setembro deste ano. O 
foguete GSLV-MkIII, da agência espacial indiana 
ISRO, decolou à 1h43 (06h13 de Brasília) da 
plataforma de lançamento de Sriharikota. 

Se o foguete chegar até o destino, em setembro 
deste ano, país será o quarto da história a 
aterrissar no satélite natural. 

Disponível em: https://tinyurl.com/y4pb8hdb. 
Publicado em 22/07/2019. Acesso em 
26/02/2020. 

Quais foram os outros três países que já pisaram na 
lua? 

a) Estados Unidos, Rússia e China. 

b) Estados Unidos, Rússia e Japão. 

c) França, Rússia e Alemanha. 

d) Estados Unidos, Rússia e Alemanha. 

e) Estados Unidos, Japão e China. 
 
92. No ano de 2019, o Mercosul fechou dois acordos 

comerciais, com a União Europeia e com o 
seguinte bloco econômico: 

a) NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre 
Comércio). 

b) APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico). 

c) CAN (Comunidade Andina de Nações) 

d) SADC (Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral). 

e) EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio). 
 
93. Quando Mao Tsé Tung (ou Zedong) chegou ao 

poder em 1949, a China estava dominada pela 
pobreza e devastada pela guerra. 

Nesta terça-feira (1º), quando se completam 70 
anos do triunfo dos comunistas, o país está 
radicalmente diferente: é uma potência mundial 
de primeira grandeza e aspira chegar ao topo da 
economia global. 

Mas seu "milagre econômico", único na história, não 
se deve necessariamente ao "Grande Timoneiro", 
mas a uma campanha impulsionada por outro 
líder comunista, Deng Xiaoping. 

Disponível em: https://tinyurl.com/yylbxv5x. 
Publicado em 30/09/2019. Acesso em 
26/02/2020. 
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Assinale a alternativa que representa corretamente 
uma das medidas econômicas e sociais de Deng 
Xiapoing que ajudaram a impulsionar o 
crescimento econômico chinês:  

a) Planificação da economia rural, que fomentou 
maiores safras de alimentos agrícolas e tirando o 
país do cenário de escassez de alimentos. 

b) Criação de zonas econômicas especiais, baseadas 
na economia de mercado, no livre comércio, na 
exportação e na redução de impostos, onde se 
instalaram empresas multinacionais. 

c) Descentralização política, com uma maior 
abertura para a liberdade de ideias, resultando em 
uma maior diversidade de partidos.  

d) Fechamento da economia chinesa para o exterior, 
com a adoção de barreiras comerciais, algumas 
que perduram até hoje, ocasionando na 
produtividade e inovação das empresas nacionais. 

e) Fabricação de armas e o envolvimento em muitas 
guerras, sobretudo as de cunho ideológico, como a 
Guerra das Coreias, permitindo a obtenção de 
capital que foi investido na indústria. 

 
94. Os Estados Unidos designaram oficialmente 

nesta quarta-feira (31) o Brasil como um aliado 
prioritário extra-OTAN, cumprindo uma promessa 
feita em março, durante encontro entre os 
presidentes dos dois países, Donald Trump e Jair 
Bolsonaro, em Washington. 

Disponível em: https://tinyurl.com/yyajfo3h. 
Publicado em: 31/07/2020. Acesso em 
26/02/2020. 

Ser um aliado prioritário extra-Otan aproxima 
militarmente o Brasil dos Estados Unidos. Ao 
entrar nessa classificação, o Brasil consegue: 

a) Encaminhar, após cinco anos, um pedido de 
participação à organização, caso cumpra os 
objetivos propostos ao longo desses anos. 

b) Solicitar ajuda militar da organização em caso de 
desastres naturais e guerras. 

c) Acesso ao sistema de segurança e inteligência da 
organização. 

d) A entrada e saída de fronteiras dos cidadãos sem 
restrição pelos países que participam da 
organização. 

e) Comprar com mais facilidade armas, 
equipamentos de defesa e tecnologia dos EUA. 

 
 
 
 
 
 

95. O furacão Dorian deixou muitas pessoas 
desabrigadas nas ilhas Ábaco e, nesta segunda-
feira (2/9), rumava a oeste. Meteorologistas dizem 
que algumas das características do furacão Dorian 
já o deixam entre os "mais intensos e 
potencialmente catastróficos" já registrados. 

Disponível em: https://tinyurl.com/y6cb6v2y. 
Publicado em 02/09/2019. Acesso em 
26/02/2020. 

O país atingido pelo furacão Dorian foi: 

a) México. 

b) Indonésia. 

c) Bahamas. 

d) Haiti. 

e) Filipinas. 
 
96. “O Equador anunciou um acordo para acabar 

com sua pior crise em décadas e agora enfrenta a 
missão de reparar os danos após 12 dias de fúria 
em Quito. 

A capital do país foi cenário de protestos violentos, 
que devem acabar após o anúncio de um 
compromisso no domingo à noite entre o governo 
do presidente Lenín Moreno e o movimento 
indígena, que liderou as manifestações. A 
negociação entre as partes contou com a mediação 
da ONU e da Igreja Católica.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/th7zydy. 
Publicado em 14/10/2019. Acesso em 
26/02/2020. 

Os protestos no Equador se iniciaram após: 

a) A adoção de medidas econômicas e reformas 
trabalhistas, como o fim do subsídio à gasolina e 
ao óleo diesel, em função de um empréstimo de 
US$ 4 bilhões concedidos pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ao país.  

b) A contínua expansão da área destinada para a 
atividade agropecuária em áreas de reservas 
indígenas. 

c) Um aumento de 30 pesos (equivalente a R$ 0,17) 
no preço das tarifas de todos os meios de 
transportes coletivos da capital, Bogotá. 

d) A apuração das eleições presidenciais que, 
inicialmente, indicavam a existência de segundo 
turno, passando a indicar a reeleição do 
presidente Lenín Moreno, o que gerou a suspeita 
de fraude nas eleições. 

e) O envolvimento de vários funcionários públicos 
de alto escalão no país com o pagamento de 
propinas pela empreiteira brasileira Odebrecht. 
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97. Iniciado em 27 de fevereiro de 1994 com a 
publicação da medida provisória número 434, 
implantado no governo Itamar Franco, o Plano 
Real completou 25 anos em 2019. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o que foi 
o Plano Real: 

a) Uma secretaria especial de governo, 
implementada para fazer a transição dos governos 
militares aos governos democráticos. 

b) Um decreto que alterou o recolhimento de 
impostos para controlar a inflação. 

c) Um amplo programa de infraestruturas para 
movimentar a economia que estava em recessão. 

d) Um programa econômico para combater a 
hiperinflação e a possibilidade de uma catástrofe 
econômica. 

e) Alterações na constituição frente ao crescimento 
negativo do PIB que fixaram, para um período de 
10 anos, a taxa de juros no país a fim de controlar 
a economia. 

 
98. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) divulgou na sexta-feira, dia 25 de 
outubro, o Censo Agropecuário Brasileiro de 2017. 
O Censo é feito a cada dez anos e investiga 
informações sobre os estabelecimentos 
agropecuários e as atividades agropecuárias neles 
desenvolvidas, abrangendo características do 
produtor e do estabelecimento, economia e 
emprego no meio rural, pecuária, lavoura e 
agroindústria. 

Acerca dos resultados apresentados no Censo 
Agropecuário de 2017, são feitas as seguintes 
afirmações: 

I - As áreas ocupadas por propriedades rurais 
cresceram, mas houve redução no número 
total de propriedades. 

II - Houve redução no número de 
estabelecimentos classificados como 
agricultura familiar. 

III - Diminuíram as áreas de matas naturais 
dentro dos estabelecimentos rurais. 

IV - Houve aumento no número de produtores 
que utilizaram agrotóxicos. 

V - Aumentou a mecanização do campo e a 
população ocupada nas propriedades 
rurais. 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II e III. 

b) II, III e V. 

c) I, II e IV. 

d) II, IV e V. 

e) I, IV e V 
 
99. No dia 5 de setembro de 2019, o presidente Jair 

Bolsonaro lançou o Programa Nacional das 
Escolas Cívico-Militares, pelo qual pretende 
expandir no país as escolas cívico-militares. 

Sobre as escolas cívico-militares, assinale a 
alternativa correta: 

a) Para que se viabilize o modelo de escolas cívico-
militares, deve-se fazer uma alteração na Lei de 
Diretrizes e Bases, que ainda está sendo estudada 
pelo governo. 

b) A parte pedagógica será compartilhada pela 
Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança 
Pública, que deverão, juntas, formular os métodos 
de ensino das escolas. 

c) A continuidade dos alunos nas escolas cívico-
militares será mediante índices de desempenho; 
se o aluno for mal, será enviado para um colégio 
civil. 

d) Militares da reserva das Forças Armadas, 
podendo também serem da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros, caso o estado opte por isso, 
desempenharão tarefas diretivas e 
administrativas. 

e) Será dada preferência na implementação do 
modelo para escolas em regiões com melhores 
índices socioeconômicos e com notas maiores no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb). 

 
100. “Irmã Dulce é canonizada pelo Papa Francisco 

e se torna a primeira santa brasileira. A santa, 
conhecida popularmente como Anjo Bom da 
Bahia, foi uma das religiosas mais populares do 
Brasil graças ao trabalho social prestado aos mais 
pobres e necessitados, principalmente na Bahia.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/rjtclvb. 
Publicado em 13/10/2019. Acesso em 
26/02/2020. 

Com a sua canonização, Irmã Dulce será conhecida 
pelo nome de: 

a) Nossa Senhora Dulce. 

b) Santa Dulce dos Pobres. 

c) Santa Senhora Dulce dos Pobres. 

d) Santa Dulce da Bahia. 

e) Santa Dulce dos Necessitados. 
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