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6º 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-23-05-20 
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PORTUGUÊS 
Décio Terror 

TEXTO I 

 

Como vencer um debate? 

Muitos debates são vencidos com a derrota e muitos 
outros são perdidos com a vitória. Se, ao final de uma discussão, 
você tiver ferido mortalmente uma pessoa querida, vencer não 
terá valido a pena. Por outro lado, se tiver conquistado o 
respeito de uma pessoa virtuosa, ainda que tenha sido 
humilhado em seus argumentos, sairá vencedor. 

Armas de destruição do oponente – “shaming” (expor 
o outro ao ridículo), falácias ou extremismo (a famosa “janela 
de Overton”) – podem ser úteis para políticos, mas jamais 
devem ser empregadas contra amigos ou companheiros de 
trabalho. Saiba discutir com elegância! 

Entre no debate somente se estiver disposto a 
aprender com ele. A troca de ideias é valiosa ferramenta 
filosófica para se aproximar da verdade, desde que bem 
empregada. 

Leia livros com opiniões diferentes da sua! Eles 
aumentarão sua capacidade de argumentar ou o pouparão da 
vergonha de defender ideias odiosas. 

Seja sempre humilde! Os maiores sábios da 
Humanidade lideraram pelo amor. Muitas vezes, quem discute 
com você só quer um pouco de carinho! 

Nádia Carolina 

https://www.instagram.com/profnadiacarolina/?hl=pt-br (com adaptação) 

 

01. O objetivo do texto I é 

a) descrever como as pessoas não estão preparadas para 
ouvirem as verdades. 

b) orientar as pessoas a defenderem seu ponto de vista, 
mesmo de forma radical. 

c) narrar que as pessoas utilizam uma linguagem formal e 
polida na discussão. 

d) aconselhar que as pessoas sejam humildes para 
aprenderem, mesmo na derrota. 

e) mostrar que mesmo as palavras agressivas são 
importantes para vencer uma discussão. 

 

02. Abaixo encontram-se algumas frases sobre persuasão, 
retiradas do site https://www.jrmcoaching.com.br/. A 

alternativa que apresenta frase que transmite a essência 
do texto I é:  

a) “Não há melhor meio de promover a mudança de 
coração de outra pessoa do que permitir que nosso 
próprio coração seja mudado.” 

b) “A política é a arte da persuasão. Boas ideias morrem 
devido à falta de carisma e caráter.” 

c) “Antes de tentar convencer qualquer outra pessoa, 
certifique-se de estar convencido e, se não conseguir 
convencer a si mesmo, deixe o assunto de lado.” 

d) “O segredo é sempre deixar o outro fazer as coisas do 
seu jeito.” 

e) “Se você quer persuadir as pessoas a fazerem alguma 
coisa, fale a língua delas.” 

 

03. Uma ideia não expressa no texto é: 

a) Devemos estar inclinados ao aprendizado num debate. 

b) O compartilhamento de ideias num debate pode gerar 
proximidade com a verdade. 

c) A leitura mesmo de autores que divergem de nosso 
pensamento é recurso engrandecedor.  

d) Não há idade para o aprendizado, que pode ocorrer 
com crianças, adultos e idosos. 

e) A humildade reflete sabedoria. 

 

04. Abaixo, encontram-se várias afirmações sobre o texto, 
julgue-as com V, se verdadeiras, ou F, se falsas, e 
marque a sequência correta. 

(   ) Vencer uma discussão é sinal de superioridade, 
respeito e honra. 

(   ) O texto aproxima dois vocábulos de campos 
semânticos aparentemente conflitantes: “elegância” e 
“discussão”. 

(   ) Vencer uma discussão implica não se humilhar 
perante outro. 

(   ) O uso de uma linguagem formal fortalece os 
argumentos e a credibilidade numa discussão. 

A sequência correta é: 

a) V, F, F, V 

b) F, V, F, F 

c) V, V, F, F 

d) F, F, V, V 

e) F, F, F, V 
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05. No período “Se, ao final de uma discussão, você tiver 
ferido mortalmente uma pessoa querida, vencer não 
terá valido a pena.” (1º parágrafo), o tempo composto 
“terá valido” foi empregado pelo seguinte motivo: 

a) processo futuro, mas já passado em relação a outra 
ação condicionada. 

b) processo passado e contínuo. 

c) possibilidade de ação anterior a um fato. 

d) processo futuro, como resultado de uma condição 
hipotética. 

e) reiteração de ação contínua e regular. 

 

06. O conectivo “ainda que”, no período “Por outro lado, 
se tiver conquistado o respeito de uma pessoa virtuosa, 
ainda que tenha sido humilhado em seus argumentos, 
sairá vencedor.” (1º parágrafo), pode ser substituído 
pelo seguinte conectivo, mantendo-se o sentido e a 
correção gramatical: 

a) conquanto 

b) contanto que 

c) no entanto 

d) porquanto 

e) por conseguinte 

 

07. Julgue as afirmações a seguir e marque a alternativa 
correta a respeito do seguinte trecho do texto: 

“Se, ao final de uma discussão, você tiver ferido 
mortalmente uma pessoa querida, vencer não terá 
valido a pena. Por outro lado, se tiver conquistado o 
respeito de uma pessoa virtuosa, ainda que tenha sido 
humilhado em seus argumentos, sairá vencedor.” (1º 
parágrafo) 

I –  A primeira vírgula é facultativa, pois separa 
conectivo condicional de pequena extensão. 

II –  A vírgula após “querida” marca a 
antecipação de uma oração subordinada 
adverbial. 

III –  A quarta, quinta e sexta vírgulas isolam 
orações subordinadas adverbiais. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

 

c) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

d) Somente a afirmação III está correta. 

e) Todas as afirmações estão corretas. 

 

08. A reescrita da frase “Entre no debate somente se 
estiver disposto a aprender com ele.“ (3º parágrafo) 
mantém a correção gramatical e o sentido original na 
seguinte alternativa: 

a) Entre no debate somente se predispor a aprender com 
ele. 

b) Busque o debate somente se conceber a aprender com 
ele. 

c) Debata somente se se dispuser a aprender com ele. 

d) Converse somente se dispor a aprender com ele. 

e) Informe somente se propor a aprender com ele. 

 

09. As preposições podem ser nocionais, quando 
transmitem valores semânticos, e relacionais, quando 
não apresentam valor semântico e são derivadas da 
regência. 

Marque a alternativa que apresenta os valores das 
preposições sublinhadas, na ordem em que aparecem: 

“Saiba discutir com elegância!” (2º parágrafo) 

“Leia livros com opiniões diferentes da sua!” (4º 
parágrafo) 

“Muitas vezes, quem discute com você só quer um pouco 
de carinho!” (5º parágrafo) 

a) nocional (modo), nocional (conteúdo), relacional 

b) relacional, nocional (causa), nocional (limite),  

c) nocional (meio), relacional, nocional (assunto),  

d) relacional, nocional (modo), nocional (meio), 

e) nocional (modo), relacional, nocional (causa) 
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Leia o texto abaixo e responda às questões 10 e 11. 

 

10. Em relação ao texto, infere-se que 
a) a alusão a uma história infantil significa que o texto é 

voltado para esse público. 
b) há recomendação do uso de medicação genérica, 

devido ao baixo custo. 
c) previne contra medicações genéricas, que apresentam 

baixa eficácia. 
d) orienta o consumo de remédios com recomendação 

médica ou farmacêutica. 
e)  compara frutas a remédios, cujos usos são livres, mas 

com boa higiene. 
 
11. Supondo que alguém intercedesse em socorro à 

Branca de Neve, a recomendação, de acordo com a 
norma culta, deveria ser da seguinte forma: 

a) Não aceite esse comprimido, Branca de Neve, pois vai 
te fazer mal! 

b) Não aceites esse comprimido, Branca de Neve, 
porquanto vai te fazer mal!  

c) Não aceitas este comprimido, Branca de Neve, 
conquanto vai fazer mal! 

d) Não aceitai esse comprimido, Branca de Neve, embora 
faça mal! 

e) Não aceiteis este comprimido, Branca de Neve, porque 
vai te fazer mal! 

 
12. Assinale a alternativa em que a colocação dos 

pronomes obedece à norma-padrão da língua 
portuguesa. 

a) Ainda queriam-lhe bem. 
b) Ele não se preocupa com o futuro. 
 

 
c) Logo entenderam-se mãe e filho e tudo voltou ao 

normal. 
d) Embora tivesse afirmado que perdoasse-lhe, ficou 

magoada por alguns dias. 
e) Nos informaram que ele chegaria mais tarde. 
 
13. Marque a alternativa que apresenta correta 

concordância verbal. 
a) Ouvia-se vozes, mas não se via ninguém. 
b) Sempre houveram boatos e mentiras que geram 

desinformação na sociedade.  
c) Os tempos atuais trouxeram desafios em proporções e 

numa velocidade que fazem poucos anos era algo 
impensável. 

d) Tratam-se de tentativas de fazer com que apenas a 
informação oficial circule. 

e) Há de haver mais ações para coibir notícias falsas e 
tanto ódio na internet. 

 
14. Assinale a alternativa que completa corretamente a 

frase a seguir: 
O Ministro se referiu... 
a) à alguém que negligencia as condições de higiene no 

evento. 
b) à pessoas que negligenciaram as condições de higiene 

no evento. 
c) à um grupo que negligenciou as condições de higiene 

no evento. 
d) à quem que negligenciou as condições de higiene no 

evento. 
e) às atitudes de pessoas que negligenciaram as condições 

de higiene no evento. 
 
15. A forma verbal corretamente flexionada está na 

alternativa: 
a) Muitos cidadãos requiseram o direito de receber a 

ajuda financeira do governo. 
b) Se as pessoas se precavirem ficando em casa, os danos 

serão menores. 
c) Se o funcionário depor contra o dono da empresa, 

poder ser demitido. 
d) Se as pessoas se indispuserem contra as medidas do 

governo, será um caos. 
e) Se os cidadãos verem que as medidas são boas, será a 

salvação do país. 
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INFORMÁTICA 

Diego Carvalho 

16. Sobre internet e suas tecnologias, assinale a 
alternativa incorreta:  

a) A Internet é classificada como uma rede MAN 
(Metropolitan Area Network) por conta de sua 
capacidade de conectar cidades. 

b) A Internet utiliza comutação por pacotes a fim de 
aproveitar melhor os canais de transmissão de dados de 
modo que sua utilização seja compartilhada pelos 
usuários de forma eficiente e tolerante a falhas. 

c) O Internet Service Provider (ISP) – também chamado 
Provedor de Internet – é a instituição responsável por 
fornecer acesso à Internet. 

d) Dentre os principais serviços oferecidos na Internet, 
temos páginas web, correio eletrônico, acesso remoto e 
transferência de arquivos. 

e) A Internet das Coisas trata da interconexão digital de 
objetos físicos cotidianos entre si e com usuários por 
meio de sensores ou softwares capazes de transmitir 
dados pela internet. 

 

17. Sobre a alternativa que apresenta um dispositivo de 
entrada, um dispositivo de saída e um dispositivo híbrido 
respectivamente: 

 a) Monitor, Teclado e Mouse. 

 b) Scanner, Impressora e Modem. 

 c) Microfone, Webcam e Caixa de Som. 

 d) Impressora, Touchpad e Pendrive. 

 e) Mouse, Microfone e Teclado. 

 

18. O Correio Eletrônico (Electronic Mail ou E-Mail) é um 
método que permite compor, enviar e receber 
mensagens assíncronas através de sistemas eletrônicos 
de comunicação. Assinale a alternativa que representa a 
pasta responsável por armazenar as mensagens de 
correio eletrônico enviadas com sucesso: 

 a) Caixa de Saída 

 b) Rascunho 

 c) Itens Enviados 

 d) Lixo Eletrônico 

 e) Caixa de Entrada 

 

 

19. O IMC (Índice de Massa Corporal) é uma ferramenta 
usada para detectar casos de obesidade ou desnutrição, 
principalmente em estudos que envolvem grandes 
populações. Dada a tabela seguinte, a fórmula que 
retorna o IMC correspondente à classificação de 
Sobrepeso (presente em A4) é: 

 

a) =PROCV(‘Sobrepreso’;A1:B7;1;0) 

 b) =PROCV(A4;A1:B7;1;0) 

 c) =PROCV(A4;A1:B7;2;0) 

 d) =PROCV("Sobrepreso";A1:B7;1;1) 

 e) =PROCV(A4;A1:A7;2;0) 

 

20. No Linux, o comando responsável por listar todos os 
arquivos de um diretório em detalhes, inclusive os 
ocultos, é: 

 a) cd .. 

 b) cp -r 

 c) rm -i 

 d) ls -la 

 e) mv -f 

 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Brunno Lima 

21. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição 
verdadeira: 

a) ~(2 + 3 = 7 ↔ 10 – 6 = 5) 

b) [~(13 − 3 = 10 ∨ 2 + 4 = 6)] ∧ [(23 = 8 → 10 = 0)] 

c) (15 − 15 = 0 → 3 × 2 = 8) ∨ (4 ÷ 2 = 2 ∧ 5 − 3 = 8) 

d)[~(13 + 0 = 130) ↔ (4 + 9 = 12)] ∨ [(4 + 7 =
11) → (5 + 10 = 15)] 

e) (15 ÷ 3 = 5) → (4 × 8 = 35) 
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22. A média das remunerações de um grupo de 

funcionários é R$ 3.200,00. Se a remuneração de cada 
um de 10 desses funcionários for aumentada em R$ 
250,00, a média das remunerações do grupo aumentará 
para R$ 3.300,00. O número de pessoas nesse grupo de 
funcionários é  

a) 12.  

b) 15.  

c) 18.  

d) 21.  

e) 25. 

 
23. Considere um quadrado de lado x cm. Um retângulo 

tem um perímetro igual a 168 cm, sendo que sua largura 
é 10 cm a menos do que o lado do quadrado, e seu 
comprimento é 4 cm a mais do que o dobro do lado do 
quadrado. O perímetro desse quadrado, em cm, é igual a  

a) 120.  

b) 124.  

c) 136.  

d) 140.  

e) 148. 
 
24. A área da base de um bloco reto retangular de base 

quadrada é igual a 120 cm2 e sua altura mede 18 cm. A 
soma dos volumes de um certo número de blocos, todos 
iguais, de formato cúbico com 6 cm de aresta é igual ao 
volume desse bloco reto retangular. Assim, o número de 
blocos cúbicos necessários é igual a:  

a) 15.  

b) 12.  

c) 10.  

d) 9.  

e) 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. Na sala de reuniões de uma delegacia da PC PR há 

uma mesa de formato retangular com 8 cadeiras 
dispostas da forma como é mostrado na figura abaixo. 

 

Sabe-se que, certo dia, seis pessoas reuniram-se nessa 
sala: o Delegado, o Investigador e 4 Papiloscopistas. O 
Delegado e o Investigador sentaram-se nas cabeceiras 
da mesa. Assim, é correto afirmar o número de maneiras 
distintas que essas seis pessoas poderiam ser 
acomodadas nas cadeiras é: 

a) 1.080.  

b) 720.  

c) 480.  

d) 360.  

e) 144. 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Antonio Daud 

26. Os atos administrativos consistem em declarações de 
vontade da Administração Pública ou de quem lhe faça 
as vezes, no exercício da função administrativa, sob 
regime de direito público.  

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta: 

a) o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade 
dos atos administrativos discricionários praticados pelo 
Executivo.  

b) a Administração pode invalidar seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou anulá-los, por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial. 
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c) a revogação consiste em manifestação de vontade da 
Administração que resulta no desfazimento de ato 
anterior, quando há uma confluência de conveniência, 
oportunidade e ilegalidade do ato.  

d) a finalidade do ato administrativo consiste na decisão 
da autoridade administrativa que o pratica. 

e) não havendo impedimento legal, é lícita a delegação do 
exercício de competências legais, exceto aquelas 
relacionadas à prática de atos discricionários.  

 

27. O governador do Estado Z pretende criar autarquia 
para desempenhar certas funções estatais com maior 
eficiência. Nesse sentido, examine as seguintes 
afirmativas: 

1. A autarquia integra o conjunto de entidades 
paraestatais do Estado. 

2. A criação da entidade depende exclusivamente da 
edição de decreto.  

3. A criação da autarquia é hipótese de descentralização 
administrativa, mediante outorga. 

4. A entidade não se submete ao controle por 
subordinação. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.  

 

28. Assinale a alternativa correta acerca das espécies e 
classificações dos atos administrativos: 

a) atos enunciativos são aqueles que contêm uma 
declaração da Administração quanto a um fato ou uma 
situação, como licenças e autorizações.  

b) atos complexos resultam da manifestação de um único 
órgão, requerendo a vontade instrumental de outro 
órgão para se aperfeiçoarem. 

c) atos simples são aqueles que resultam da declaração de 
vontade de um único órgão, podendo ser singular ou 
colegiado. 

 

 

d) nos atos compostos a manifestação de vontade de dois 
ou mais órgãos se fundem para formação de um único 
ato. 

e) atos negociais são marcados pela existência de um 
alinhamento entre o interesse público e o privado, a 
exemplo das apostilas.  

 

29. Quanto aos vícios dos atos administrativos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se 
incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis 
à existência ou seriedade do ato. 

c) a ilegalidade do objeto se verifica quando o agente 
pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 
explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria 
de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é 
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada 
ao resultado obtido. 

e) o desvio de finalidade é espécie do gênero abuso de 
poder. 

 

30. Assinale, abaixo, uma das competências do Tribunal 
de Contas da União (TCU) prevista na Constituição 
Federal: 

a) julgar as contas do Presidente da República.  

b) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal para cargos em comissão. 

c) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções penais 
previstas em lei, incluindo multa proporcional ao dano 
causado ao erário. 

d) realizar, sempre por iniciativa própria, inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário. 

e) fiscalizar as contas nacionais das empresas 
supranacionais de cujo capital social a União participe, 
de forma direta ou indireta, nos termos do tratado 
constitutivo.  
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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) Em virtude de lei é possível obrigar alguém a fazer 
alguma coisa, mas não a deixar de fazer algo. 

b) O tratamento desumano é possível apenas em 
situações de guerra. 

c) O livre exercício dos cultos é assegurado apenas às 
religiões cristãs. 

d) A expressão da atividade de comunicação depende de 
licença, independentemente de censura. 

e) Nos termos da Constituição Federal, homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

 

32. A respeito das disposições da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (ONU – 1948), considere as seguintes 
afirmativas: 

1) Repouso e lazer são previstos como direitos. 

2) Todo ser humano tem o direito de tomar parte no 
governo de seu país diretamente ou por intermédio de 
representantes livremente escolhidos. 

3) A instrução, direito de todo ser humano, será gratuita e 
obrigatória no grau elementar. 

4) Os sindicatos não foram tratados na Declaração. 

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. A respeito dos direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, segundo a Constituição Federal, é correto 
afirmar: 

a) A remuneração do trabalho noturno deve ser superior, 
no mínimo, em cinquenta por cento à do diurno. 

b) Constitui crime a retenção dolosa do salário. 

c) A participação nos lucros deve se dar de forma 
vinculada à remuneração. 

 

d) A licença à gestante deve durar no mínimo noventa 
dias, podendo chegar aos cento e vinte dias no caso de 
ausência de falta grave nos últimas trinta dias que 
antecederam o início da gestação. 

e) O repouso semanal será remunerado, desde que ocorra 
aos domingos. 

 

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

a) Competem às polícias federal, ferroviária federal e 
rodoferroviária federal exercer, com exclusividade, as 
funções de polícia judiciária da União. 

b) Cabem aos corpos de bombeiros militares a 
preservação da ordem pública. 

c) As polícias civis serão dirigidas por delegados de polícia 
de carreira e subordinam-se aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

d) A segurança dos estabelecimentos penais cabe a 
policiais militares especialmente designados para a 
missão. 

e) São forças auxiliares e reserva do Exército, as polícias 
militares, civis e penais, bem como os corpos de 
bombeiros. 

 

35. A respeito da comunicação social, segundo a 
Constituição Federal, considere as seguintes afirmativas: 

1) No serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
deve-se observar o princípio da complementaridade de 
três sistemas: o privado, o público e o estatal. 

2) O prazo da concessão ou permissão será de dez anos 
para as emissoras de rádio e de quinze para as de 
televisão. 

3) A preferência a finalidades educativas, artísticas, 
culturais e informativas, bem como a promoção da 
cultura nacional e regional e estímulo à produção 
independente que objetive sua divulgação são princípios 
que devem ser atendidos pela produção e pela 
programação das emissoras de rádio e televisão. 

4) Brasileiro naturalizado há mais de dez anos pode ser 
proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens no Brasil. 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
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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. 

 

 

DIREITO PENAL 
Renan Araújo 

36. José e Pedro, policiais civis, dirigiram-se à residência 
de Raimundo, com vistas ao cumprimento de um 
mandado de prisão. Ao anunciarem a prisão, Raimundo 
tentou fugir. Capturado, Raimundo resistiu 
violentamente à prisão, motivo pelo qual os policiais 
tiveram que usar a força para conter o preso, 
provocando leves escoriações no corpo do mesmo, em 
razão do uso legítimo da força para cumprimento do 
mandado judicial. 

Nesse caso, José e Pedro: 

a) devem responder pelo crime de lesão corporal leve 

b) devem responder pelo crime de constrangimento ilegal 

c) não praticaram crime, em razão do estrito 
cumprimento do dever legal 

d) não praticaram crime, em razão do exercício regular de 
direito 

e) não praticaram crime, em razão da inexigibilidade de 
conduta diversa 

 

37. José, munido de uma faca, abordou na rua a vítima 
Maria, anunciando um crime de roubo, de forma que 
exigiu a entrega do celular da vítima, caso contrário a 
esfaquearia sem pestanejar. Maria, todavia, implora a 
José para que não leve seu celular, eis que se trata de 
bem de pequeno valor, além de ser indispensável para 
ela, que tem uma filha acamada em casa. Comovido, 
José vai embora sem nada levar. 

Nesse caso, é correto afirmar que José: 

a) não responderá por crime algum, ante o 
arrependimento eficaz 

b) não responderá por crime algum, ante a desistência 
voluntária 

 

 

c) responderá pelo crime de ameaça, ante o 
arrependimento eficaz 

d) responderá pelo crime de ameaça, ante a desistência 
voluntária 

e) responderá pelo crime de roubo majorado pelo 
emprego de arma branca, na forma tentada 

 

38. José solicitou a Pedro o empréstimo de um pé-de-
cabra, pois pretendia arrombar a porta de um 
estabelecimento comercial e realizar um furto. Pedro 
aceitou participar do crime e emprestou a ferramenta a 
José. No dia previsto, José se dirigiu, sozinho, ao 
estabelecimento e, no período noturno, arrombou a 
porta mediante o emprego de artefato explosivo, 
subtraindo diversos pertences. José havia desistido de 
utilizar o pé-de-cabra emprestado por Pedro, pois 
percebeu que não seria útil. 

Nesse caso, é correto afirmar que: 

a) José e Pedro responderão pelo crime de furto simples, 
majorado por ter sido praticado durante o repouso 
noturno 

b) José e Pedro responderão pelo crime de furto 
qualificado, majorado por ter sido praticado durante o 
repouso noturno 

c) José e Pedro responderão pelo crime de furto 
qualificado, sem aplicação da majorante do repouso 
noturno, eis que se tratava de estabelecimento 
comercial 

d) José responderá pelo crime de furto qualificado pelo 
emprego de explosivo ou artefato análogo; Pedro 
responderá pelo mesmo crime, mas com redução de 
pena em razão da participação de menor importância 

e) José responderá pelo crime de furto qualificado pelo 
emprego de explosivo ou artefato análogo, majorado 
por ter sido praticado durante o repouso noturno; Pedro 
não praticou crime 
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39. José, alegando possuir influência sobre determinado 
delegado de polícia da PCPR, solicitou a Pedro a quantia 
de R$ 10.000,00, ao argumento de que poderia 
conversar com o delegado e influenciar para que Pedro 
não fosse indiciado em inquérito policial instaurado para 
a apuração de crime praticado por este último. José 
alegou, ainda, que parte do valor seria destinada ao 
delegado. José, porém, não possuía qualquer influência 
sobre o delegado e buscava, apenas, obter vantagem 
indevida em prejuízo de Pedro. 

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

a) corrupção ativa consumada  

b) corrupção ativa tentada 

c) Exploração de prestígio 

d) Tráfico de influência, sem majoração 

e) Tráfico de influência, majorada 

 

40. Nos termos do que dispõe o Código Penal, são causas 
de extinção da punibilidade: 

a) A embriaguez acidental completa e a anistia 

b) O indulto e a embriaguez culposa completa 

c) A perempção e a prescrição 

d) A prescrição e o erro de proibição inevitável 

e) A legítima defesa e a prescrição 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Renan Araújo 

41. O inquérito policial é definido como um procedimento 
administrativo, pré-processual, de caráter preparatório, 
cuja finalidade central é obter elementos de informação 
acerca da materialidade e autoria de infrações penais, 
de forma a subsidiar a futura ação penal. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 
característica do inquérito policial: 

a) Sigiloso 

b) Oficial 

c) Dispensável 

d) Disponível 

e) Inquisitorial 

 

 

42. José e Pedro, residentes em Porto Alegre-RS, 
sequestraram a vítima Maria quando esta saía da 
faculdade, na cidade de Curitiba-PR, pois visavam a 
obtenção de vantagem patrimonial indevida como preço 
do resgate. Após, levaram Maria para um cativeiro na 
cidade de Londrina-PR. Duas semanas depois, a entrega 
do resgate e libertação da vítima foram marcadas para 
serem realizadas na cidade de Cascavel-PR. No dia, local 
e hora acertados, os agentes libertaram Maria e 
receberam o preço pelo resgate. 

Nesse caso, é correto afirmar que a competência 
territorial será: 

a) Do Juízo criminal da comarca de Curitiba-PR, local da 
captura  

b) Do Juízo criminal da comarca de Londrina-PR, local em 
que se desenvolveu a maior parte da infração  

c) Do Juízo criminal da comarca de Cascavel-PR, local em 
que houve o pagamento do resgate 

d) Do Juízo criminal da comarca de Porto Alegre-RS, foro 
do domicílio ou residência dos réus 

e) Do Juízo criminal das comarcas de Curitiba-PR, 
Londrina-PR ou Cascavel-PR, firmando-se pelo critério da 
prevenção 

 

43. Visando à prisão em flagrante de um suspeito da 
prática de estupros em determinada região, a 
autoridade policial movimentou 25 policiais para uma 
emboscada. Uma agente policial mulher foi deixada 
sozinha, à noite, numa praça da cidade, enquanto os 
demais agentes policiais permaneceram à paisana ao 
redor da praça, dentro de veículos descaracterizados. 
Quando um suspeito se aproximou da moça (agente 
policial disfarçada), munido de uma faca, exigindo a 
prática de ato sexual mediante grave ameaça, a vítima 
sacou sua arma e deu voz de prisão ao indivíduo, 
oportunidade na qual os agentes policiais que davam 
suporte à ação saíram das viaturas e ajudaram na prisão 
em flagrante do suspeito. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) flagrante preparado 

b) flagrante impróprio 

c) flagrante forjado 

d) flagrante esperado 

e) flagrante ficto 
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44. Nos termos do que dispõe o Código de Processo Penal, 
não será cabível o acordo de não persecução penal: 

a) se for o caso de arquivamento do inquérito policial 

b) se não for possível a transação penal 

c) caso a pena mínima cominada ao crime seja inferior a 
04 anos de privação da liberdade 

d) caso tenha o agente sido beneficiado, há 10 anos, com 
a transação penal 

e) caso tenha o agente sido beneficiado, há 10 anos, com 
a suspensão condicional do processo 

 

45. José foi denunciado pelo Ministério Público pela 
prática do crime de sequestro ou cárcere privado, tendo 
sido a denúncia recebida pelo Juiz, que decretou a prisão 
temporária de José, pelo prazo de 05 dias, após 
requerimento formulado pelo MP. 

Nesse caso, é correto afirmar que a conduta do 
Magistrado foi: 

a) correta 

b) incorreta, pois a prisão temporária não é cabível neste 
momento da persecução penal 

c) incorreta, pois o crime em questão não admite prisão 
temporária 

d) incorreta, pois o MP não tem legitimidade para 
requerer a decretação da prisão temporária 

e) incorreta, pois o prazo da prisão temporária, nesse 
caso, deveria ser de 30 dias 

 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  
Paulo Guimarães 

46.Conforme as disposições da Lei n.º 11.343/2006 — Lei 
Antidrogas — e suas alterações, a internação de 
dependentes de drogas 

a) poderá ser requerida pelo assistente social se for 
involuntária e desde que na absoluta falta de familiar ou 
responsável legal. 

b) perdurará apenas pelo tempo necessário à 
desintoxicação, no prazo máximo de 180 dias. 

 

 

 

c) poderá ser interrompida pelo médico a requerimento 
da família ou do representante legal, desde que já tenha 
ocorrido a desintoxicação. 

d) deverá ser realizada em comunidades terapêuticas ou 
estabelecimentos interdisciplinares de saúde. 

e) deverá ser autorizada por psicólogo devidamente 
registrado no conselho do estado onde se localize o 
estabelecimento no qual se dará a internação. 

 

47. Assinale a alternativa correta, com base na Lei n° 
11.343, de 2006: 

a) O Plano Nacional de Políticas sobre Drogas terá duração 
de 15 anos a contar de sua aprovação. 

b) A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas será 
comemorada anualmente, na segunda semana de 
janeiro. 

c) Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico 
ilícito de drogas integrarão sistema de informações do 
Poder Judiciário. 

d) Constitui objetivo do Plano Nacional de Políticas sobre 
Drogas, dentre outros, promover o acesso do usuário ou 
dependente de drogas a todos os serviços públicos. 

e) Os Estados e Municípios poderão autorizar o plantio, a 
cultura e a colheita e a exploração de vegetais e 
substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas 
drogas, exclusivamente para fins medicinais ou 
científicos. 

 

48. Chico “chicote” foi capturado quando cometeu 
homicídio decorrente de atividade típica de grupo de 
extermínio. Por estar praticando os atos sozinho, o 
crime: 

a)  não é hediondo. 

b) é hediondo mesmo agindo sozinho. 

c) seria hediondo apenas se estivesse agindo com pelo 
menos mais 2 comparsas. 

d) não é hediondo apenas por estar agindo sozinho. 

e) é inexistente. 
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49. Não será admitida a interceptação de comunicações 
telefônicas quando:  

I - 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 as assertivas corretas: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

 

50. São circunstâncias que sempre agravam as 
penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do 
veículo cometido a infração:  

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou 
com grande risco de grave dano patrimonial a 
terceiros. 

II - utilizando veículo oficial. 

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 
Habilitação. 

Assinale a alternativa que indica as assertivas corretas: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) I e III. 
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Prova Discursiva  
Carlos Roberto / Márcio Damasceno 

Quarentena: entenda a polêmica do monitoramento de celular no Brasil 
 

O monitoramento da geolocalização dos celulares para conferir se as pessoas estão descumprindo o 
isolamento social do coronavírus virou motivo de disputa entre o presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), e o 
governador de São Paulo, João Doria (PSDB). 
O governo federal anunciou um acordo com as operadoras de telefonia depois do governo paulista, mas 
voltou atrás após surgirem críticas das redes sociais contra a iniciativa de Dória, como a de um dos filhos do 
presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). 
Parlamentares aliados de Bolsonaro e eleitores de direita afirmaram que o monitoramento de celulares 
invadia a privacidade da população. Quando Dória afirmou que poderia usar a polícia caso o nível de 
isolamento do estado não subisse para 60%, acusaram de desrespeito ao direito constitucional de ir e vir. [...] 
 
Como funciona o monitoramento?  
 

Em parceria com as operadoras de telefonia, o monitoramento mede a concentração de pessoas em uma 
região, percebendo quais aparelhos estão conectados às suas antenas. Para medir o deslocamento de um 
lugar a outro, elas verificam os celulares que em um certo período se conectaram a diferentes estações de 
radiobase (ERB).  
A partir daí, as empresas criam "manchas de calor" das regiões que apresentam maior aglomeração de 
pessoas e outras "manchas" que mostram apenas o deslocamento de usuários. Como cada operadora só 
monitora seus clientes, todas devem atuar em conjunto para se obter o panorama do isolamento. 
[...] 
Isso virou o IIS (Índice de Isolamento Social), medido diariamente, de forma automatizada (bot), para 
estabelecer a razão entre quem fica em casa e quem se desloca. Normalmente, você precisa ativar a função 
de geolocalização — alguns pedem autorização para enviar os dados. Mas, quando isso acontece, eles se 
tornam públicos. 
 
É possível saber quem são as pessoas que saem de casa?  
 

Segundo os responsáveis, não. Os dados usados para mostrar concentrações e deslocamento são 
anonimizados. Isso quer dizer que essas informações não podem ser usadas para identificar quem são as 
pessoas que permanecem em sua casa ou estão na rua. Elas são apenas pontinhos dentro das "manchas de 
calor".  
O governo de São Paulo afirma que não é possível saber detalhes como nome, idade, gênero nem se o celular 
pertence a uma pessoa ou empresa. O máximo que se sabe é se houve cumprimento ou não do isolamento 
social por bairro. 
 

Link para matéria: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/04/14/monitoramento-
de-celular-perguntas-e-respostas.htm.. Acesso: 21/05/2020. 

 

 

 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/04/14/monitoramento-de-celular-perguntas-e-respostas.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/04/14/monitoramento-de-celular-perguntas-e-respostas.htm
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Considerando o texto acima, redija um dissertativo-argumentativo sobre a proteção da privacidade no 
contexto de monitoramento dos indivíduos por meio dos seus celulares. 

 Seu texto deve:   

• contextualizar o assunto;  

• aspectos importantes a serem observados para a preservação da privacidade;  

• ter entre 25 e 30 linhas. 
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-PC-PR-23-05-20 
  

Conheça nosso Sistema de Questões! 
 

 Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais 
questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no banner e 
aproveite os descontos e bônus imperdíveis! 

 
 

 
 

 

Não é assinante? 
Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 

participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
 

 

 

https://bit.ly/Simulado-PC-PR-23-05-20
https://www.estrategiaconcursos.com.br/sistema-de-questoes#/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

