
 1 
4º Simulado PC-PR 09/05/2020 

 

  



 2 
4º Simulado PC-PR 09/05/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
4º Simulado PC-PR 09/05/2020 

 

 
Simulado Especial 

4º Simulado PC-PR 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do PC-PR; 

2 – A prova contém 50 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora UFPR, 
com questões de múltipla escolha A, B, C, D, E. 

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 – Esse simulado é uma auto avaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do 
aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PC-PR-09-05-20 
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PORTUGUÊS 
Felipe Luccas 

 

Ricos e deprimidos 

 

Um levantamento feito pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) mostrou que a depressão é o transtorno 
psiquiátrico que mais cresce no mundo e os mais atingidos são 
os países ricos. A média de deprimidos entre as nações com 
renda alta é de 14,6% da população, enquanto os países em 
desenvolvimento têm 11% de pacientes com o transtorno. 

A pesquisa foi liderada pela professora Evelyn 
Bromet, da Universidade de Nova York, e ouviu 89 mil pessoas 
em 18 países, entre eles o Brasil. Segundo ela, não há uma 
explicação única e definitiva para os índices. “A desigualdade 
social, em geral maior nos países de alta renda do que nos de 
baixa, leva a problemas crônicos, que incluem a depressão”. 

Como a desigualdade social no Brasil ainda é alta, o 
país teve índice de 18% de pessoas com depressão, o mais alto 
entre as nações em desenvolvimento, enquanto o Japão teve o 
menor índice de todos, com apenas 6,6%. Não obstante, apesar 
da diferença entre países ricos e pobres ser de apenas 3,6%, a 
maior preocupação de Bromet é sobre a permanência do 
quadro depressivo durante a vida dos pacientes. “O que me 
impressiona é que na maioria dos países o tempo de 
permanência está entre 10% e 20%”, alertou ela. 

Ficar atento aos indícios de depressão __________ 
para reverter o transtorno. Não espere: aos primeiros sinais, 
_______   um médico. Segundo a OMS, o diagnóstico de 
transtorno depressivo pode ser difícil, _______________nove 
sintomas determinantes: humor deprimido – a maior parte do 
diagnóstico–, perda de interesse/satisfação na maior parte das 
atividades, perda ou aumento de peso significativo, quadro de 
insônia ou hipersônia, agitação ou lentidão psicomotora, fadiga 
ou perda de energia, falta de autoestima ou sentimentos de 
inadequação e culpa, capacidade intelectual ou de concentração 
diminuída, ou indecisão e dúvida, ruminações _________ 
morte, pensamentos suicidas. Para qualquer pessoa que se 
_________ nos dois primeiros sintomas e pelo menos mais 
quatro dos seguintes, é recomendável procurar ajuda. 

 

https://www.vix.com/pt/bdm/corpo/ricos-e-deprimidos 

 

01. Com base no título e no texto acima, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

( ) A depressão é, atualmente, o maior transtorno 
psiquiátrico do mundo.  

( ) Os países mais ricos apresentam maiores taxas de 
depressão, decorrentes da desigualdade social.  

( ) Além da depressão, a desigualdade pode levar a outros 
problemas crônicos.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
de cima para baixo. 

a) V – F – V. 

b) V – V – F. 

c) F – V – F. 

d) V – F – F. 

e) F – F – V. 

 

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 

a) são importantes – procure – mas existem – sobre – 
enquadrar 

b) são importantes – procure – mas há – sobre – enquadre 

c) é importante – procure – mas existem – acerca de – 
enquadre 

d) é importante – procura – mas há – acerca de – 
enquadre 

e) é importante – procure – mas existem – a cerca de – 
enquadre 

 

03. A frase “Não obstante, apesar da diferença entre 
países ricos e pobres ser de apenas 3,6%, a maior 
preocupação de Bromet é sobre a permanência do 
quadro depressivo durante a vida dos pacientes.…” (3º 
parágrafo), estabelece com a informação anterior uma 
relação de: 

a) temporalidade. 

b) adversatividade. 

c) causalidade. 

d) proporcionalidade 

e) finalidade. 

 

 

 

 

 

https://www.vix.com/pt/bdm/corpo/ricos-e-deprimidos
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04. Assinale a alternativa em que o uso e a grafia da 
expressão sublinhada foram usados INCORRETAMENTE. 

a) Maria não está tão afim de estudar 

b) O inglês não é uma língua afim com o português. 

c) O candidato estuda a fim de ser aprovado logo.  

d) Só parentes e afins ficaram na sala.  

e) Eu e minha esposa não temos interesses afins. 

 

05. Assinale a alternativa em que o verbo “haver” foi 
usado corretamente. 

a) Os réus houveram do juiz a sentença final.  

b) Haviam décadas que não acontecia algo assim.  

c) Os prejuízos havia chegado a níveis preocupantes.  

d) Houveram queixas sobre o comportamento da 
professora.  

e) Meus filhos houve-se muito bem nos concursos.  

 

06. O vocábulo “ruminações” (último parágrafo) expressa 
no texto o ato de 

a) mastigar 

b) matutar 

c) digerir 

d) conceber 

e) refluir 

 

07. No segundo parágrafo, as aspas foram empregadas 
para indicar 

a) a conclusão da pesquisa 

b) discurso indireto livre 

c) reprodução fiel de uma fala  

d) ironia por parte da autora 

e) destaque a expressão figurada 

 

 

 

 

 

 

 

08. Considere o trecho a seguir: 

Um levantamento feito pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) mostrou que a depressão é o transtorno 
psiquiátrico que mais cresce no mundo e os mais 
atingidos são os países ricos. A média de deprimidos 
entre as nações com renda alta é de 14,6% da 
população, enquanto os países em desenvolvimento têm 
11% de pacientes com o transtorno. 

Assinale a opção em que o termo sublinhado exerça, na 
oração em que ocorre, função sintática diferente das 
demais.  

a) Um levantamento 

b) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

c) a depressão 

d) que 

e) os mais atingidos 

 

09. O elemento sublinhado em “Como a desigualdade 
social no Brasil ainda é alta” (3º parágrafo) expressa 
noção de 

a) conformidade 

b) comparação 

c) causa 

d) modo 

e) intensidade.  

 

10. No segmento “é recomendável procurar ajuda” 
(último parágrafo), a oração sublinhada  

a) possui sujeito oracional  

b) possui sujeito indeterminado  

c) possui sujeito elíptico 

d) não apresenta sujeito 

e) não apresenta complemento 
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TEXTO II 

 

Analise a tirinha abaixo para responder às perguntas 
subsequentes.  

 

 

11. Infere-se da tirinha acima que  

a) a questão não considerou “amor” como algo essencial à 
vida de todos os seres vivos.  

b) a criança não acredita que água seja essencial à vida de 
todos os seres vivos.  

c) o adulto acredita que água não seja essencial à vida de 
todos os seres vivos. 

d) a questão estava em um nível de dificuldade acima da 
capacidade da criança.  

e) o adulto acredita que a questão trazia mais de uma 
resposta possível.  

 

12. No primeiro quadrinho, em “essencial à vida”, 
observa-se a ocorrência de crase. Assinale a alternativa 
em que o acento grave foi empregado de acordo com a 
língua culta:  

a) A questão à que me referi era muito difícil.  

b) Obedecer àquilo que nosso coração ordena é perigoso.  

c) Haverá atendimento de 6h às 20h. 

d) Ninguém será obrigado à fazer nada aqui.  

e) Fizeram uma homenagem à Machado de Assis.  

 

13. As palavras “óbvio” e “água” são acentuadas pela 
mesma razão que 

a) súbito 

b) período 

c) país 

d) vício 

e) sofá 

 

14. Considere o seguinte trecho:  

____ milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia 
para ____ produção de alimentos como pães, cervejas e 
vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados 
fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são 
comercializados como fermento biológico. Eles são 
usados para promover o crescimento da massa, não 
____ deixando ficar dura; ____ leveduras são somadas 
as chamadas “bactérias boas”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 

a) Há — a — a — às 

b) Há — a — a — as 

c) A — à — a— às 

d) À — à — a— às 

e) Há — a — à— as 
 

15. Assinale a alternativa corretamente pontuada. 

a) Sódio, em pequenas quantidades, é benéfico, mas em 
volume excessivo, pode causar hipertensão. 

b) Sódio, em pequenas quantidades, é benéfico; mas, em 
volume excessivo, pode causar hipertensão. 

c) Sódio, em pequenas quantidades é benéfico, mas em 
volume excessivo, pode causar hipertensão. 

d) Sódio em pequenas quantidades é benéfico, mas, em 
volume excessivo, pode causar hipertensão. 

e) Sódio, em pequenas quantidades é benéfico; mas em 
volume excessivo pode causar, hipertensão. 

 

 

INFORMÁTICA 
Diego Carvalho 

 

16. João frequentemente utiliza um cliente de e-mails 
para enviar correios eletrônicos para Maria. Assinale a 
opção que apresenta possíveis protocolos utilizados para 
– respectivamente – a transmissão e o recebimento 
dessas mensagens: 

a) FTP e POP3 

b) ICMP e SMTP 

c) POP3 e SMTP 

d) SMTP e IMAP 

e) IMAP e HTTP 
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17. Navegadores Web possuem basicamente dois tipos de 
cookies, quais sejam: 

a) permanente e de sessão 

b) de sessão e de navegação 

c) de navegação e de cache 

d) de cache e de bloqueio 

e) de bloqueio e de renderização 

 

18. Dada a tabela a seguir como referência, assinale a 
fórmula capaz de retornar como resultado “Vinícius”: 

 

a) =PROCV(102; A2:C7; 1; FALSO) 

b) =PROCV(103; A1:E7; 2; VERDADEIRO) 

c) =PROCV(B3; B2:E7; 2; FALSO) 

d) =PROCV(102; A2:C7; 1; VERDADEIRO) 

e) =PROCV(C3; B2:E7; 2; FALSO) 

 

19. Assinale a alternativa que não contempla um 
periférico: 

a) Scanner 

b) Mouse 

c) Monitor 

d) HD Externo 

e) CPU 

 

20. Sobre internet e redes de computadores, assinale a 
alternativa correta: 

a) Na topologia de rede denominada barramento, ocorre 
interrupção no funcionamento da rede quando há falha 
de comunicação com uma estação de trabalho. 

b) As redes de computadores podem ser classificadas, 
pela sua arquitetura de interação, em LAN (Local Area 
Network), MAN (Metropolitan Area Network) e WAN 
(Wide Area Network). 

 

c) Um roteador é um equipamento de rede que permite 
conectar segmentos de redes que utilizam tecnologias 
de enlace distintas. 

d) O Padrão Token Ring (IEEE 802.11) se caracteriza por 
uma topologia em anel em que as estações devem 
aguardar para transmitir dados. 

e) Uma comunicação full-duplex se caracteriza por ter um 
transmissor e um receptor, sendo que ambos podem 
transmitir e receber dados, porém não 
simultaneamente. 

 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Brunno Lima 

21. Ana teve seu primeiro filho no dia em que completou 
30 anos e, exatamente 6 anos depois, teve seu segundo 
filho. Em 2020, logo após o aniversário de Ana e seus 
dois filhos, as idades dos três somavam 48 anos. Sendo 
assim, o ano de nascimento de Ana é 

a) 1974. 
b) 1978. 
c) 1979. 
d) 1980. 
e) 1982. 
 
22. A altura máxima, em metros, que um guindaste é 

capaz de içar uma carga é inversamente proporcional ao 
peso dessa carga, em toneladas. Sabe-se que esse 
guindaste iça uma carga de 2,5 toneladas a uma altura 
máxima de 8 metros. Sendo assim, se a altura máxima 
que o guindaste consegue içar uma carga é de 25 
metros, o peso máximo da carga, que pode ser içada a 
essa altura, é igual a: 

a) 500 kg. 
b) 800 kg. 
c) 600 kg. 
d) 900 kg. 
e) 700 kg. 
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23. Em uma prova de múltipla escolha com 100 questões 

sobre Legislação Penal Especial, cada resposta correta 
vale 5 pontos, cada resposta incorreta vale −3 pontos, e 
cada resposta em branco vale −1 ponto. Pedro fez essa 
prova e obteve 220 pontos. Na prova de Pedro, para 
cada resposta em branco havia 3 respostas corretas. 
Sendo assim, a quantidade de questões que Pedro 
acertou em sua prova foi igual a 

a) 72. 
b) 66. 
c) 63. 
d) 60. 
e) 57.  
 

24. Caso o comando de uma corporação disponha de 10 
policiais e 3 deles devam estar de plantão a cada dia, 
então, nesse caso, o número de maneiras distintas de se 
escolher a equipe que ficará de plantão em determinado 
dia será: 

a) 720 
b) 504 
c) 120 
d) 30 
e) 13 
 

25. Considere, em relação às figuras abaixo, que, nas 
figuras I e II as curvas são 2 semicírculos e na figura III, 
aparece 1 quarto de círculo e, interno a ele, um 
semicírculo.  

 
 
 
 
 
 

(figuras fora de escala) 
Considere as afirmativas a respeito da situação proposta 

acima: 

1. A área sombreada da figura I é igual a 
9

2
 cm2. 

2. A área sombreada da figura II é igual a 
3𝜋

4
 cm2. 

3. A área sombreada da figura III é igual a 
9𝜋

8
 cm2.  

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antonio Daud 

 

26. Assinale a alternativa que menciona corretamente 
instrumento de controle administrativo da atuação do 
poder público: 

a) representação, que consiste em pedido dirigido a outra 
autoridade para que seja reexaminada determinada 
decisão.  

b) ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos. 

c) ação popular, que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural. 

d) pedido de reconsideração, por meio do qual 
determinada autoridade judicial irá reexaminar sua 
decisão anterior. 

e) revisão, admitida após surgimento de fatos novos que 
demonstrem a inadequação da penalidade aplicada.  

 

27. Assinale a situação abaixo na qual não incide a 
responsabilidade civil objetiva prevista no texto 
constitucional: 

a) dano decorrente da atuação de empresa estatal 
prestadora de serviço público. 

b) prejuízo decorrente de omissão do poder público em 
que houve descumprimento de dever específico 
legalmente atribuído. 

c) dano causado a particular por agente pertencente à 
polícia civil de determinado Estado no exercício de suas 
funções. 

d) dano causado a particular por conduta irregular de 
agente público, pertencente a uma autarquia estadual, 
no exercício de suas funções. 

e) dano causado a particular por agente público atuando 
fora de suas atribuições.  
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28. No que se refere ao princípio da razoabilidade, 
assinale a alternativa correta: 

a) pode ser utilizado exclusivamente como critério para o 
controle administrativo, nunca para o controle judicial 
da Administração. 

b) permite ao intérprete do Direito a escolha de soluções 
razoáveis, ainda que ilegais.   

c) exige que a administração pública dê transparência a 
suas ações. 

d) não é utilizado em âmbito estadual, na medida em que 
apenas as regras expressas na Constituição Federal 
obrigam os entes subnacionais. 

e) sua violação suscita a anulação do ato administrativo. 

 

29. É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários: 

a) a de três cargos de professor.   

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico, observado o teto remuneratório quanto ao 
somatório dos ganhos do agente público.  

c) a de um cargo de profissional de saúde, com profissões 
regulamentadas, com outro técnico ou científico. 

d) a de dois cargos técnico ou científico. 

e) a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico, observado o teto remuneratório em cada um 
dos vínculos formalizados. 

 

30. No que se refere à prestação de serviços públicos, 
assinale a alternativa correta: 

a) É dever do poder concedente receber, apurar e 
solucionar reclamações dos usuários, cientificando-os, 
em até 30 dias, das providências tomadas. 

b) A concessão de serviço público será formalizada 
mediante contrato de adesão, que deve observar os 
termos da Lei 8.987/1995, inclusive quanto à 
precariedade e à revogabilidade unilateral do respectivo 
contrato pelo poder concedente.   

c) A autorização de serviço público será formalizada 
mediante contrato de adesão, que deve observar os 
termos da Lei 8.987/1995, inclusive quanto à  

 

 

precariedade e à revogabilidade unilateral do respectivo 
contrato pelo poder concedente. 

d) As concessionárias de serviços são obrigadas a oferecer 
ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de 
vencimento, o mínimo de cinco datas opcionais para 
escolherem os dias de vencimento de seus débitos. 

e) As concessionárias de serviços são obrigadas a oferecer 
ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de 
vencimento, o mínimo de três datas opcionais para 
escolherem os dias de vencimento de seus débitos. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Túlio Lages 

31. Nos termos do art. 5º da Constituição Federal, quanto 
aos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto 
afirmar: 

a) Ressalvados os casos previstos em lei ordinária, o 
procedimento para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, se dará 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro. 

b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, independentemente de horário, por 
determinação judicial. 

c) Ninguém deve ser privado de direitos por motivo de 
crença religiosa, excepcionando-se a situação em que o 
credo seja invocado para obter-se dispensa de obrigação 
legal a todos imposta e haja recusa de cumprir-se 
prestação alternativa, fixada em lei. 

d) O anonimato é previsto como uma garantia à liberdade 
de manifestação do pensamento. 

e) A prestação de assistência religiosa nas entidades de 
internação coletiva é vedada nas militares, mas 
permitida nas civis, em razão da laicidade da República 
Federativa do Brasil. 
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32. A respeito dos direitos sociais, segundo a Constituição 
Federal, considere as seguintes afirmativas: 

1) A educação, a alimentação e o lazer são direitos sociais 
previstos expressamente. 

2) O trabalhador rural possui direito à remuneração do 
trabalho noturno superior à do diurno. 

3) O salário-família pago em razão do dependente do 
trabalhador é garantido independentemente de sua 
renda. 

4) A garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 
que percebem remuneração variável, não é assegurada 
à categoria dos trabalhadores domésticos. 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

33. Sobre os direitos políticos, segundo a Constituição 
Federal, é correto afirmar: 

a) O voto direto e secreto, com igual valor para todos, é 
um dos instrumentos de exercício de soberania popular. 

b) O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de 
quinze e menores de dezoito anos. 

c) O estrangeiro pode alistar-se como eleitor, preenchidos 
os requisitos definidos em lei complementar. 

d) Exige-se a idade mínima de trinta anos para Senador, 
como condição de elegibilidade. 

e) O analfabeto é elegível, desde que alistável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Sobre a educação, segundo a Constituição Federal, é 
correto afirmar: 

a) As universidades gozam de autonomia didático-
científica e administrativa, mas, por produzirem 
conhecimento de importância à soberania nacional, 
estão impedidas de admitir cientistas estrangeiros. 

b) Como dever do Estado com a educação, o atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência 
deve ocorrer preferencialmente em rede especial de 
ensino. 

c) A União aplicará, anualmente, nunca menos de 
dezessete, e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

d) Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente 
no ensino fundamental e na educação infantil. Por sua 
vez, os Municípios, no ensino fundamental e médio.   

e) O ensino será ministrado com base nos princípios da 
igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola, bem como da liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

 

35. A respeito do Poder Legislativo, segundo a 
Constituição Federal, considere as seguintes afirmativas: 

1) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. 

2) O Senado Federal compõe-se de representantes dos 
Estados e do Distrito Federal. 

3) A Câmara dos Deputados compõe-se de parlamentares 
eleitos pelo sistema proporcional. 

4) Cada Território elegerá 5 Deputados. 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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DIREITO PENAL 
Renan Araújo 

 

36. José, traficante de drogas, solicitou a Maria, uma 
amiga da família, que levasse uma sacola contendo 
maconha até outra cidade, pois o produto seria 
destinado à mãe de José. Maria achou estranho e disse 
que não levaria, por saber que o transporte de droga 
configura crime. José, então, afirmou que no caso em 
tela o transporte seria lícito, pois a droga se destinava a 
fins terapêuticos, pois a mãe de José possui glaucoma, o 
que configuraria uma excludente de ilicitude. Maria, 
então, convencida de que não havia ilicitude em sua 
conduta, transportou a droga até o destinatário final. 

Nesse caso, partindo-se da premissa de que os fatos 
narrados são verdadeiros, é correto afirmar que houve, 
por parte de Maria: 

a) erro de tipo essencial  

b) erro de proibição inevitável 

c) erro de proibição indireto 

d) erro acidental 

e) erro sobre o objeto 

 

37. José, policial civil da PCPR, atendeu ao pedido 
formulado por um amigo e retardou a prática de uma 
diligência determinada pelo delegado de polícia. José, ao 
agir assim, acabou por beneficiar o referido amigo, que 
era um dos suspeitos. 

Nesse caso, é correto afirmar que José praticou o crime 
de: 

a) Corrupção passiva privilegiada 

b) Prevaricação 

c) Condescendência criminosa 

d) Exploração de prestígio 

e) Tráfico de influência 

 

38. Tiago, embriagado em razão da imprudência na 
ingestão do álcool, compareceu à delegacia de polícia e, 
afirmando ser amigo do secretário de segurança pública, 
ofereceu R$ 10.000,00 ao delegado, a fim de que este 
não procedesse ao indiciamento de seu amigo Caio, 
investigado em determinado inquérito policial. O  

 

   delegado, porém, não aceitou a proposta, dando voz de 
prisão a Tiago. 

Nesse caso, é correto afirmar que Tiago praticou o crime 
de: 

a) Corrupção ativa consumada 

b) Corrupção passiva consumada 

c) Corrupção ativa, mas será isento de pena em razão da 
embriaguez 

d) Corrupção ativa tentada 

e) Tráfico de influência 

 

39. Ao realizar uma obra em sua casa, José colocou sobre 
o andaime algumas ferramentas. Em dado momento, ao 
atender seu celular, José se distrai e acaba derrubando 
uma das ferramentas, que acerta o ombro de sua vizinha 
Maria. Maria sofre lesões corporais e é levada para o 
hospital. Maria, que é chef de cozinha, fica 
impossibilitada de trabalhar por 35 dias, em razão das 
lesões. 

Nesse caso, é correto afirmar que José praticou:  

a) lesão corporal culposa grave 

b) lesão corporal culposa  

c) lesão corporal culposa gravíssima 

d) lesão corporal dolosa grave 

e) fato atípico, ante a imprevisibilidade do resultado 

 

40. Acerca da ilicitude e da culpabilidade, assinale a 
alternativa correta: 

a) Pela teoria da actio libera in causa, aquele que praticar 
conduta delituosa em situação de embriaguez voluntária 
ou culposa não deverá ser responsabilizado 
criminalmente pelo fato. 

b) O consentimento do ofendido é considerado causa 
legal de exclusão da ilicitude, podendo ser prestado 
antes ou durante a conduta típica, mas não após. 

c) a legítima defesa real sucessiva não é possível 

d) o Código Penal adota a teoria unitária no que tange ao 
estado de necessidade 

e) É isento de pena aquele que pratica o fato em situação 
de embriaguez acidental, ainda que incompleta 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Renan Araújo 

 

41. A perempção é uma espécie de “punição” ao 
querelante que é negligente na condução da causa. O 
CPP elenca diversas situações nas quais haverá 
perempção, dentre elas: 

a) quando, iniciada a ação penal privada, o querelante 
deixar de promover o andamento do processo durante 
15 dias seguidos 

b) quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua 
incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir 
no processo qualquer dos legitimados, dentro do prazo 
de 30 (sessenta) dias 

c) Quando o querelante deixar de comparecer, 
justificadamente, a qualquer ato do processo a que deva 
estar presente 

d) Quando o querelante deixar de formular o pedido de 
condenação nas alegações finais 

e) Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se 
extinguir, ainda que deixe sucessor 

 

42. Maria foi vítima de crime de ação penal privada, em 
tese praticado por Henrique. O crime teria ocorrido no 
dia 15.06.2019, tendo Maria descoberto a autoria 
delitiva em 15.07.2019. Em 25.04.2020, Maria veio a 
óbito, não tendo ainda ajuizado queixa-crime, deixando 
o marido José, o pai, Mário, e uma filha, de nome 
Bianca. 

Nesse caso, é correto afirmar que o direito de queixa: 

a) Passará somente ao cônjuge 

b) Passará somente ao cônjuge e ao pai, nessa ordem 

c) Passará somente à filha 

d) Passará ao cônjuge, ao pai, e à filha, respeitando-se 
essa ordem de preferência 

e) Não passará a nenhum sucessor 

 

 

 

 

 

 

43. Presentes os demais requisitos, será cabível a prisão 
preventiva quando: 

a) se tratar de crimes dolosos punidos com pena privativa 
de liberdade máxima igual superior a 04 anos de 
privação da liberdade 

b) o acusado for reincidente em crime culposo 

c) o crime envolver violência doméstica e familiar contra a 
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa 
com deficiência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência 

d) ficar evidenciado, pelas provas dos autos, ter o agente 
praticado o crime em legítima defesa ou estado de 
necessidade 

e) ficar evidenciado, pelas provas dos autos, ter o agente 
praticado o crime em exercício regular de direito 

 

44. José foi investigado em inquérito policial pela prática 
do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de 
fogo, praticado contra Maria. Ao final das investigações, 
o membro do MP não ofereceu denúncia no prazo legal, 
mas promoveu pelo arquivamento do inquérito, em 
razão da ausência de justa causa. 

Nesse caso: 

a) Maria poderá ajuizar ação penal privada subsidiária da 
pública, no prazo de 06 meses, a contar da ciência da 
autoria delitiva. 

b) Maria poderá ajuizar ação penal privada subsidiária da 
pública, no prazo de 06 meses, a contar da data do fato 
criminoso. 

c) Maria poderá ajuizar ação penal privada subsidiária da 
pública, no prazo de 06 meses, a contar do esgotamento 
do prazo para o MP. 

d)  Maria poderá ajuizar ação penal privada subsidiária da 
pública, não havendo prazo decadencial para seu 
ajuizamento, podendo ser ajuizada enquanto não 
extinta a punibilidade. 

e) Maria não poderá ajuizar ação penal privada subsidiária 
da pública 
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45. Sobre o inquérito policial e o exame de corpo de 
delito, julgue as assertivas abaixo: 

1. O indiciamento é ato privativo da autoridade policial, de 
forma que o Ministério Público não pode nele se 
imiscuir, exceto se o IP foi instaurado por requisição do 
MP. 

2. É direito do defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos elementos de prova já documentados 
nos autos do inquérito policial, e que digam respeito ao 
exercício do direito de defesa. 

3. O arquivamento do inquérito policial deve se dar, em 
regra, no prazo de 10 dias, caso o indiciado esteja preso, 
ou em 30 dias, caso o indiciado esteja solto. 

4. O exame de corpo de delito é indispensável nos crimes 
que deixam vestígios, mas poderá ser suprido pela 
confissão do acusado. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) 1 e 2 

b) 1 e 3 

c) 2 e 4 

d) 2 e 3 

e) 1, 3 e 4 
 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  
Paulo Guimarães 

 

46. Considerando o que dispõe a Lei n° 11.343/2006 que, 
dentre outras funções, instituiu o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas,   

a) não é considerado crime de tráfico de drogas a conduta 
daquele que oferece droga, eventualmente e sem 
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem.   

b) não é considerado crime a conduta do agente que 
consente que outrem utilize local ou bem de que tenha a 
propriedade, de forma gratuita, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
para o tráfico ilícito de drogas, tratando-se de mera 
infração civil-administrativa.   

c) não é crime a condução de embarcação ou aeronave 
após o consumo de drogas, ainda que exponha a dano 
potencial a incolumidade de outrem, tratando-se de 
mera infração civil-administrativa.   

 

d) não é crime a conduta de quem induz, instiga ou auxilia 
alguém ao uso indevido de droga, tratando-se de mera 
contravenção penal.   

e) é isento de pena o agente que, em razão da 
dependência, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
qualquer que tenha sido a infração penal praticada, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 

 

47. A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de:  

a) dez anos de reclusão.  

b) prisão perpétua.  

c) reclusão, nos termos da lei.  

d) detenção, nos termos da lei. 

e) trinta anos de detenção. 

 

48. Acerca da Lei n° 12.830/2013, a qual dispõe sobre a 
investigação criminal conduzida pelo delegado de 
polícia, assinale a alternativa correta.  

a) O inquérito policial não poderá ser avocado. ainda que 
por motivo de interesse público mediante 
fundamentação do superior hierárquico.  

b) Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade 
policial, cabe a condução da investigação criminal por 
meio de inquérito policial ou outro procedimento 
previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das 
circunstâncias, da materialidade e da autoria das 
infrações administrativas.   

c) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-
se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-
jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, 
materialidade e suas circunstâncias.   

d) Durante o processo criminal, cabe ao delegado de 
polícia a requisição de perícia, informações, documentos 
e dados que interessem à apuração dos fatos.   

e) A remoção do delegado de polícia independe de ato 
fundamentado.  
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49. De acordo com a Lei dos Crimes Ambientais, 
constituem penas restritivas de direito  

a) o recolhimento domiciliar e a prisão simples.  

b) a interdição definitiva de direitos e a prestação 
pecuniária.  

c) a suspensão parcial ou total de atividades e a interdição 
definitiva do direito de transitar em unidades de 
conservação.  

d) a prestação de serviços à comunidade e a interdição 
temporária de direitos.  

e) o recolhimento domiciliar e a obrigatoriedade de 
participar do curso de educação ambiental.  

 

50. A propósito das normas de direito penal e processual 
penal previstas no Código de Defesa do Consumidor, 
assinale a opção correta.  

a) O CDC prevê, expressamente, como crime a conduta de 
não entregar ao consumidor o termo de garantia 
adequadamente preenchido e com especificação clara 
de seu conteúdo.  

b) Assim como ocorre no direito ambiental, é prevista, no 
direito do consumidor, a responsabilização criminal da 
pessoa jurídica cujos representantes legais ou 
empregados cometam fatos tipicamente previstos na 
legislação específica como crimes.  

c) O CDC não prevê infração penal na modalidade culposa, 
de modo que, no âmbito do direito do consumidor, o 
infrator somente responderá criminalmente se agir 
dolosamente.  

d) O sujeito passivo dos crimes contra as relações de 
consumo é o consumidor pessoa física, considerando-se 
atípico o crime cometido contra consumidor pessoa 
jurídica ou consumidor por equiparação, em face do 
princípio da vedação à responsabilidade objetiva.  

e) Constitui crime contra as relações de consumo fazer ou 
promover publicidade manifestamente fantasiosa.  
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Prova Discursiva  
 

 
Policiais: torniquetes da nação, até quando? 
 
Elisandro Lotin de Souza e Micheline Ramos de Oliveira 
A vitimização de policiais continua a ser tratada como um tabu tanto por parte da sociedade como, e 
principalmente, por parte do Estado brasileiro em seus mais diversos entes e órgãos, que, não obstante os 
dados no que toca às suas vulnerabilidades, ignora por completo a realidade destes profissionais. 
 [...] 
O levantamento mostra que foram 87 policiais mortos quando estavam trabalhando e 256 quando estavam 
fora de serviço. Como o ocorrido em anos anteriores e não obstante a redução no comparativo com 2017, 
permanece ainda um elevado número de policiais mortos fora de serviço, momento que os deixa mais 
vulneráveis na medida em que, não obstante estarem armados, se encontram sozinhos e distraídos. 
[...] 
O descaso do poder público sobre os profissionais de segurança se agrava quando falamos da alta taxa de 
suicídio entre esses profissionais. [...] Conforme os dados relatados no Anuário, o aumento significativo da 
taxa de suicídio desta categoria não é aleatório, muito pelo contrário, é o retrato de uma realidade perversa 
mantida por políticas públicas de segurança que tratam seus agentes principais como torniquetes de um 
sistema falido. 
[...] 
Aqui a barbárie estabelecida se traveste no estrangulamento de policiais pelo próprio sistema que os produz, 
o adoecimento torna-se eminente e o suicídio facilmente pode vir a ser um povir, tal qual designam os 
números. 
A morte moral do policial na nação brasileira, condição que conduz a elevação da taxa de suicídio desta 
categoria, pode estar apregoada a banalidade do mal problematizada por Arendt, já que tal (in)compreensão 
sobre o mal recentemente vem tomando uma proporção sem precedentes na política nacional de segurança, 
onde policiais despontam como os algozes da história em intervenções desastrosas (banalidade do mal) que 
tem elevado as estatísticas de homicídios de inocentes, incluindo seus pares. 
Enquanto nossas políticas públicas de segurança continuarem a coagir policiais a descumprirem nossa 
constituição de 1988 e a carta de Direitos Humanos Universais, esses trabalhadores serão as vítimas perversas 
de seu próprio Estado. 
 
Elisandro Lotin de Souza e Micheline Ramos de Oliveira. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 
  

Disponível em: http://www.observatoriodeseguranca.org/download/13-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2019/. 
Acesso: 06/05/2020. 

 
Escreva um texto respondendo à questão formulada no início do texto-base. Seu texto deve:   

• contextualizar o assunto;  

• apresentar seu posicionamento relativamente à afirmação: "policiais: torniquetes da nação";  

• ter entre 15 e 20 linhas. 

http://www.observatoriodeseguranca.org/download/13-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2019/
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FOLHA DE RESPOSTA 

 



 17 
4º Simulado PC-PR 09/05/2020 

 

 
 

Preencha o Gabarito! 
 
 

https://bit.ly/Simulado-PC-PR-09-05-20 
 
 
  

Conheça nosso Sistema de Questões! 
Clique no banner! 

 
 

 

 
 
 
 

https://bit.ly/Simulado-PC-PR-09-05-20
https://www.estrategiaconcursos.com.br/sistema-de-questoes#/
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Não é assinante? 
 
 
 

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

 
 
 

 

 
 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

