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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da 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 8:30 às 13:00 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-27-06  
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PORTUGUÊS 
Janaina Arruda 

Aprimorar, sempre. Catástrofe, jamais 

Sérgio Pardellas 

Em tempos de fake news, da efervescência dos 
debates nas redes sociais e do alcance quase infinito do 
whatsapp, uma idiossincrasia deletéria ao processo 
democrático se estabeleceu: as pessoas em geral, agrupadas em 
bolhas, não querem mais se informar. Estão interessadas em ler 
e ouvir apenas aquilo que se ajusta ao que elas acreditam. 

E ponto final. Da esquerda à direita, passeando pelo 
que se convencionou chamar de centro do espectro político, 
quase ninguém escapa incólume. Cara de um, focinho do outro. 
Se a notícia é contra o político do meu coração, é “fake news”. 
O repórter, logo, é tachado de “golpista”, “coxinha”, “direitista”, 
“esquerdopata” ou “comunista”. Se a reportagem atinge em 
cheio a reputação do adversário, a ordem é disseminá-la sem 
dó, com pitadas de crueldade se necessário for. Como pau que 
dá na esquerda, logo dá na direita ou no “centro”, um inimigo 
comum foi eleito: a mídia. Ou “a grande mídia”. 

Assim, o whatsapp virou a principal fonte de 
informação de oito em cada dez brasileiros. Deu no “zap”, 
pronto. O incauto vai lá e crava: é real. Alguém ouviu o galo 
cantar, ninguém sabe onde, mas “assim é, se lhe parece”, como 
a peça de Luigi Pirandello. Não importa o transmissor, se a 
gramática foi maltratada, se guarda verossimilhança com a 
realidade ou não. A pessoa dispara para os seus, formando uma 
espécie de corrente interminável de beócios que se 
retroalimentam. Muitas vezes não faz qualquer sentido, não 
junta lé com cré. 

O pior é quando o texto embute uma ________ bem 
empacotada. É onde mora o perigo. O segredo do sucesso é a 
mensagem e, se ela soa como música aos ouvidos do freguês, 
vira verdade. 

A pena do jornalista já foi mais respeitada. É uma 
pena, mas não só. Querer sufocar a imprensa, editorial ou 
economicamente, constitui prejuízo inegável à democracia. Do 
lado de cá, _________ é fundamental. A mídia exagera, 
beatifica e lincha na mesma velocidade, enviesa e também 
comete erros – contra o seu político preferido, mas contra 
quem você odeia também. Mas não aposte no contrário: 
sempre houve muito mais acertos e jornalista que é jornalista 
gosta mesmo é de notícia. Ou de análise, sem torcida, embora 
imparcialidade total não exista. Cabe ao leitor filtrar. Ou ao 
veículo, se for o caso, admitir um lado. É um bom debate. O fato 
insofismável é que o processo de apuração e divulgação da 
notícia pode até ser falho, nem sempre justo, mas ainda não 
inventaram modelo mais eficaz. 

O filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard escreveu, 
nos estertores da vida, que ensinaria às pessoas como produzir 

uma catástrofe. Embora tivesse sido um crítico do periódico 
satírico-iluminista O Corsário e da mídia durante alguns 
momentos de sua existência, Kierkegaard criou, no fim do 
século XIX, O Instante, semanário pelo qual alertava o cidadão 
sobre os problemas da cultura de sua época. A ruína da 
imprensa sabia bem ele, poderia representar o primeiro passo 
rumo à catástrofe. 

(Disponível em: <https://istoe.com.br/aprimorar-sempre-catastrofe-jamais/>.) 

 
01. De acordo com o texto, 

I. Em tempos de fake news, da efervescência dos debates 
nas redes sociais e do alcance quase infinito do 
whatsapp, as pessoas se mantêm mais informadas, uma 
vez que essas ferramentas se ajustam ao que elas 
acreditam. 

II. A principal fonte de informação dos brasileiros é o 
whatsapp. 

III. Os jornalistas repassam informações distorcidas as 
quais resultam em debates nocivos à democracia 

Assinale a alternativa correta: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) Somente a II. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

02. O termo idiossincrasia, presente no primeiro 
parágrafo do texto, tem o sentido de: 

a) Debilidade 

b) Ideologia  

c) Apologia 

d) Comportamento 

e) Aversão  
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03. Em relação ao trecho ‟A pena do jornalista já foi mais 
respeitada”, pode-se afirmar: 

a) O autor faz referência à penalidade a ser aplicada aos 
jornalistas pelas notícias falsas. 

b) O autor faz referência ao que os jornalistas escrevem. 

c) O autor faz referência à dor que os jornalistas sentiam 
por não terem mais espaço em suas publicações. 

d) O autor faz referência ao fato de os jornalistas não 
possuírem prestígio na sociedade contemporânea. 

e) O autor faz referência ao sufocamento a que os 
jornalistas são submetidos devido ao surgimento das 
redes sociais. 

 

04. No que se refere às regras de emprego do hífen, 
assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto: 

a) meia-verdade – autocrítica  

b) meiaverdade – auto-crítica 

c) meiaverdade – auto crítica 

d) meia-verdade – auto-crítica 

e) meia verdade – auto crítica 

 

05. O verbo ensinaria, no último período do texto, está 
conjugado no: 

a) Presente 

b) Pretérito Perfeito 

c) Pretérito mais que perfeito 

d) Futuro do presente 

e) Futuro do pretérito  

 

Doutor, quero me parecer com minha selfie 

Cada vez mais requisitantes de cirurgias plásticas 
tentam parecer com suas fotos retocadas em filtros de 
aplicativos Nós nos acostumamos a nos ver com orelhas de 
cachorro sobre nossa cabeça e até com olhos totalmente 
desproporcionais. Os filtros de aplicativos como o Snapchat, 
Instagram e Facetune permitem que mudemos a aparência 
física a nosso bel-prazer. Muitas vezes porque a selfie ficou 
muito escura, mas em outras será para ressaltar as maçãs do 
rosto e clarear a pele. Esses apps se transformaram em 
verdadeiros laboratórios fotográficos digitais à procura da 
aprovação social do like e, para um número cada vez maior de  

 
pessoas, delas mesmas. Os pacientes de cirurgias plásticas que 
querem se parecer com seu eu do celular aumentaram no 
último ano. Esse fenômeno tem nome graças a um artigo da 
doutora Neelham Vashi na revista de cirurgia plástica JAMA: 
“dismorfia do Snapchat”. 

Um estudo da Academia Norte-Americana de Cirurgia 
Facial, Plástica e Reconstrutiva afirma que 55% dos cirurgiões 
plásticos receberam em 2017 pacientes que queriam operar 
para sair melhor nas selfies – especialmente adolescentes. 
Como Vashi explica na publicação, são pessoas que tentam se 
parecer com uma versão fantasiosa de si mesmas. “As pessoas 
levam suas fotos de determinados ângulos e com certos tipos 
de luz”, afirma. O risco de querermos nos transformar em uma 
versão filtrada de nós mesmos, de transformar o físico através 
de aplicativos e de ficarmos obcecados por isso que chamamos 
de defeitos é cair em um transtorno dismórfico corporal (TDC). 
“As redes sociais se transformam em um acelerador para esse 
tipo de pessoa, que se preocupa em como se parece diante dos 
outros”, afirma a doutora. [...] 

(Garcia, Jorge. <Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/20/tecnologia/1534765145_14741

1.html>. Acesso em 23/08/18.) 

 
 
06. O termo dismórfico é acentuado pela mesma regra do 

termo: 

a) Será 

b) Laboratórios 

c) Fotográficos  

d) Através  

e) Até  

 

07. No trecho que mudemos a aparência física a nosso 
bel-prazer, presente no primeiro parágrafo do texto, o 
termo destacado pode ser classificado 
morfologicamente como: 

a) Pronome relativo 

b) Conjunção integrante 

c) Conjunção consecutiva 

d) Pronome demonstrativo 

e) Pronome interrogativo  
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08. Depreende-se do texto que: 

a) As cirurgias plásticas contribuem com os filtros de 
aplicativos, uma vez que auxiliam na mudança da 
aparência física e deixam as fotos com uma melhor 
qualidade. 

b) Cada vez mais as pessoas procuram as cirurgias 
plásticas com a finalidade de se evitar que as fotos 
fiquem iguais a das selfies.  

c) De acordo com estudos, a procura por cirurgias 
plásticas diminuiu, uma vez que os aplicativos permitem 
que mudemos a aparência física a nosso bel-prazer. 

d) Os pacientes de cirurgias plásticas que não querem se 
parecer com seu eu do celular aumentaram no último 
ano. 

e) Os aplicativos se transformaram em verdadeiros 
laboratórios fotográficos digitais à procura da aprovação 
social do like e, para um número cada vez maior de 
pessoas, delas mesmas. 

Em meio ___ cerimônia, os noivos passaram ____ 
negociar a divisão de bens, o que transformou o evento 
religioso em evento forense, causando surpresa ____ 
pessoas presentes, entre elas, os amigos Frank e Ernest. 

 

09. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas acima:  

a) a … a … às 

b) à … a … as 

c) à … a … às 

d) a … à … as 

e) à … à … às 

 

10. Em entrevista à Revista Veja 
(https://veja.abril.com.br/paginas-amarelas/luiz-
eduardo-ramos-e-ultrajante-dizer-que-o-exercito-vai-
dar-golpe/), Youcef Nabi, a primeira CEO trans do 
mundo, conta como quebrou o recorde de faturamento 
da empresa que dirigia: 4 bilhões de euros por ano.  
Abaixo, é apresentado um trecho dessa entrevista. 
Numere a coluna da direita, relacionando as respostas 
com as respectivas perguntas. 

1 - Como se tornou a primeira CEO trans do mundo? 

2 - Como ingressou na empresa? 

 

3 - Com esse histórico, por que deixou a L’Oreal Paris? 

(  ) Após quatro anos no cargo de CEO da empresa, fui 
convocada para uma reunião. Era 2009, no meio de uma 
crise econômica mundial pós-quebra do Lehman 
Brothers. Queriam que fosse a nova CEO da Lancôme, 
divisão de luxo do grupo L’Oreal. Resisti na hora. Ela era 
vista como na marca de cremes voltados para as mães, o 
desafio era torná-la desejável por todas as mulheres. 
Acabei aceitando a missão para replicar a receita da 
L’Oreal Paris: modernizar e lançar novos produtos. Veio 
então o maior blockbuster da minha carreira. 

(  ) Comecei de baixo. Fui gerente de uma divisão de 
produtos para homens, voltados para a barba. Depois  

fui galgando espaço. Fui gerente de marca, gerente de 
marketing, gerente-geral até ser chamada para ser a 
CEO da L’Oreal Paris, em 2005. Embora fosse a joia da 
coroa do conglomerado L’Oreal, a marca passava por 
problemas enormes: crescia muito pouco e sua imagem 
estava defasada. 

(  ) Com o meu trabalho. Eu nasci em Argel, capital da 
Argélia, e desde adolescente quis atuar com ciência e 
tecnologia. Meu pai era político e minha mãe, 
professora de francês. Aos 17 anos, me mudei para a 
Paris para fazer faculdade. Estudei biotecnologia e 
engenharia agrônoma. Consegui mostrar o meu 
potencial quando entrei na maior empresa de 
cosméticos do mundo, a L’Oreal. 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta 
da coluna da direita, de cima para baixo. 

a) 3 – 2 – 1. 

b) 2 – 1 – 3. 

c) 1 – 3 – 2. 

d) 3 – 1 – 2. 

e) 1 – 2 – 3. 

 

Se o ser humano entendesse que cuidar do ambiente 
garante a própria sobrevivência, teria outro 
comportamento. ___________ as mudanças climáticas 
não o assustam. 
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11. Ao analisar o trecho acima, marque a alternativa 
correta: 

a) Portanto 

b) Entretanto 

c) Todavia 

d) No entanto 

e) Conquanto 

A falta de identificação e o emprego fora de contexto 
torna difícil a apreensão pelo leitor do significado de 
muitas siglas, razão pela qual devem ser usadas de 
forma criteriosa. 

 

12. Assinale qual das opções abaixo poderia ser 
intercalada por vírgulas: 

a) Emprego 

b) Falta de identificação 

c) Pelo leitor 

d) Pela qual 

e) De contexto 

 

O empobrecimento da nossa sociedade provocou 
uma diminuição crônica dos investimentos em educação em 
nosso país e, por causa disso, houve nítida piora da qualidade 
do ensino público. Essa queda se acentuou nos últimos 30 anos, 
e a educação pré-universitária foi, com certeza, a mais 
prejudicada. É consenso que o acesso ao conhecimento é fator 
fundamental para inclusão e transformação social. Assim, mais 
do que nunca, todos os brasileiros devem ter acesso à 
educação, desde a mais tenra idade até a profissionalização, 
seja esta de que nível for. No caso brasileiro, contudo, é preciso 
ir além desse consenso. Tendo em vista os graves problemas 
sociais que vivenciamos atualmente, não basta apenas educar 
até o estágio profissionalizante. É necessário discutir que tipo 
de profissionalização devemos promover. São tantas as 
carências, que a formação profissionalizante deve ir além da 
capacitação técnica. 

(Marcos Boulos, Folha de S.Paulo, 21.08.2006) 

 

13. No trecho ‟que tipo de profissionalização devemos 
promover”, a oração em destaque pode ser classificada 
como: 

a) Sujeito 

b) Objeto direto 

 

c) Objeto indireto 

d) Adjunto adnominal 

e) Complemento nominal 

 

14. O termo contudo, destacado no texto, pode ser 
substituído por: 

a) Mas 

b) Conquanto 

c) Embora 

d) Todavia 

e) Porquanto 

 

15. O efeito de humor da charge decorre de: 

a) Do fato de uma mulher estar grávida e a outra já ser 
mãe. 

b) Do sentido figurado do termo Cuba. 

c) Do jogo feito com as palavras Cuba e incubadora. 

d) Do fato do médico ser cubano. 

e) Da criança que aparece no colo de uma das mulheres. 
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INFORMÁTICA 

Ranielison Passos 

16. São componentes de um computador que podem ser 
classificados simultaneamente como memória 
secundária e dispositivo periférico de entrada e saída: 

a) Mouses. 

b) Teclados. 

c) Discos magnéticos. 

d) Scanners. 

e) Leitores ópticos. 

 

17. Considerando que o sistema operacional Linux Ubuntu 
e o sistema operacional Linux Ubuntu Server possuem 
formas para compartilhamento de arquivos, marque a 
alternativa INCORRETA. 

a) É possível compartilhar arquivos entre os sistemas Linux 
ubuntu desktop e Linux ubuntu server, bem como para 
Windows, desde que, nesse último caso, o sistema Linux 
utilize um aplicativo chamado samba. 

b) Além de arquivos e pastas, é possível compartilhar uma 
impressora entre as máquinas da rede. 

c) É possível compartilhar impressoras a partir de 
ambientes Linux para Windows e vice-versa. 

d) Existe uma limitação no compartilhamento entre 
ambientes Windows e Linux, sendo possível 
compartilhar arquivos, mas não pastas. 

e) Pode ser necessário liberar no firewall o acesso a certas 
portas para garantir que o compartilhamento funcione. 

 

18. O Sistema Operacional Linux Ubuntu tem as seguintes 
características: 

a) software livre e multiusuário. 

b) pago e multiusuário. 

c) software livre e monousuário. 

d) gratuito e monousuário. 

e) gratuito e software proprietário. 

 

19. Observe parte de uma planilha que gora gerada no 
LibreOffice Calc. 

 

 

Considere as fórmulas abaixo para o cálculo da média. 

I- =SOMA(A2:C2)/3 

II- =A2+B2+C2/3 

III- =MÉDIA(A2:C2) 

Está correto: 

a) I apenas. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) I, II e III. 

e) III apenas. 

 

20. Uma atividade muito comum a usuários que navegam 
na internet é localizar textos numa página. O atalho por 
teclado que permite localizar textos numa página sendo 
exibida por meio do Google Chrome 67, em sua 
configuração padrão, é: 

a) Ctrl + A 

b) Ctrl + P 

c) Ctrl + H 

d) Ctrl + J 

e) Ctrl + F 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Alex Lira 

21. Na tabela a seguir são apresentados os horários de 
partida de cada linha de ônibus em certa cidade. 

 
Os ônibus das três linhas partirão juntos do terminal a que 

horas? 

a) 7h 30min     

b) 8h      

c) 9h 36min      

d) 10h 45min      

e) 11h 30min 
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22. Na tabela a seguir, consta a quantidade de 

funcionários que serão necessários para realizar o 
mesmo trabalho nos anos de 2014 e 2015. A tabela 
montada é a seguinte: 

 

 
Sabe-se que são idênticas, de 2014 para 2015, as 

condições de trabalho e a produtividade da mão de 
obra. Qual o valor de X quando comparado ao número 
de funcionários envolvidos em 2014? 

a) aumentado em 12 unidades. 

b) aumentado em 7 unidades. 

c) aumentado em 2 unidades. 

d) diminuído em 12 unidades. 

e) diminuído em 2 unidades. 

 

23. Certo produto custa R$ 300,00 e está sendo 
anunciado, com desconto, pelo preço de R$ 255,00. O 
percentual de desconto é de 

a)  12%.      

b)  15%.      

c)  18%.      

d)  20%.      

e)  25%. 

 

24. Certo item numa loja sofreu duas variações de preços 
sucessivas, na primeira, desconto de 15%; na segunda, 
um aumento de 15%. Analise cada uma das afirmações a 
seguir e marque a alternativa correta. 

I – O produto voltou ao preço inicial. 

II – Após as variações, o produto ficou 2,25% mais caro. 

III – O produto passou a custar 2,25% a menos.  

a) I, II e III são verdadeiras.  

b) Somente a I é verdadeira.  

c) Somente I e II são verdadeiras.  

d) Somente a III é verdadeira.   

 

 

25. Foram entrevistados 1.800 jovens sobre a preferência 
deles de três canais no Youtube. Ficou evidenciado que 
3/5 dos entrevistados assistem ao canal A e 2/3 assistem 
ao canal B. Sabe-se que metade dos entrevistados 
assiste a pelo menos 2 canais e, que todos os que 
assistem ao canal C assistem também ao canal A, mas 
não assistem ao canal B. Calcule quantos entrevistados 
assistem apenas ao canal A. 

a) 1.080      

b) 180      

c) 360      

d) 720      

e) 108 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Fabiano Pereira 

26. Assinale a afirmativa correta sobre a organização da 
Administração Pública. 

a) Os órgãos públicos detêm capacidade processual. 

b) Por serem criadas por meio de lei específica, as 
agências executivas e as agências reguladoras 
constituem uma nova categoria de ente integrante da 
Administração indireta. 

c) Conceitua-se como órgão público apenas as unidades 
integrantes da Administração direta, não podendo o 
mesmo ser enquadrado na Administração indireta.  

d) As agências executivas têm como características 
marcantes a discricionariedade técnica e o poder 
normativo referente a um determinado setor de 
mercado. 

e) Os órgãos públicos agem em nome da pessoa jurídica 
de que fazem parte quando estão desempenhando as 
atividades inerentes a sua competência.   
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27. Acerca dos Agentes Públicos é correto afirmar que 

a) a contratação de servidor público só poderá ser feita 
mediante concurso público de provas ou de provas e 
títulos.  

b) a aposentadoria compulsória por idade é aplicável 
também aos servidores públicos que ocupem 
exclusivamente cargo em comissão.  

c) cargo público e emprego público se diferenciam pelo 
tipo de vínculo estabelecido com a Administração 
Pública.  

d) após a Emenda Constitucional nº 19/1988 o estágio 
probatório e a estabilidade ficaram desvinculados, tendo 
em vista que aquele poderá ser prorrogado.  

e) na Administração Pública não há cargo sem função, 
nem função sem cargo. 

 

28. No que se refere aos poderes da Administração 
Pública, aponte a alternativa correta.  

a) O poder disciplinar, mesmo tendo relação intrínseca 
com a Administração direta, poderá ter seus efeitos 
aplicados às empresas públicas, às sociedades de 
economia mista e às autarquias, que são entes 
pertencentes à Administração indireta e possuem 
personalidade jurídica de direito público.  

b) Há possibilidade de exercício do poder normativo por 
ente da Administração pública indireta. 

c) O poder de polícia, por ser vinculado, não poderá ser 
praticado com discricionariedade administrativa na 
prática de atos que envolvam o seu exercício.  

d) Tanto no âmbito da polícia administrativa quanto no 
âmbito da polícia judiciária, o poder de polícia opera 
apenas em atos repressivos. 

e) O exercício do poder de polícia não poderá ser exercido 
pelos entes que integram a Administração indireta.  

 

29. Julgue os itens a seguir sobre os serviços públicos, e 
assinale a alternativa correta. 

a) A outorga administrativa acontece quando, por meio de 
um contrato, o Estado transfere somente a execução do 
serviço, para que o outorgado preste-o por sua conta e 
risco.  

 

 

b) A permissão de serviço público se dá mediante 
delegação, que pode ocorrer por licitação ou outro 
instrumento hábil que garanta a execução do serviço, 
pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 
conta e risco. 

c) Quando o Poder Público transferir a titularidade ou 
somente a execução de certo serviço público, por 
outorga ou delegação, a autarquias, empresas privadas 
ou consórcio público, estará diante de uma 
descentralização.  

d) Uma das peculiaridades da prestação de serviços 
públicos é a obrigatoriedade de inversão da ordem das 
fases de habilitação e julgamento, no procedimento da 
concorrência para escolha da concessionária de serviço 
público. 

e) Em caso de litígio entre concessionária e poder concede 
deverá ser adotada a arbitragem, a ser realizada no 
Brasil e em língua portuguesa, para resolução de 
disputas decorrentes do contrato de concessão de 
serviço público. 

 

30. Quando o assunto é controle da Administração 
Pública, pode-se afirmar corretamente que 

a) o Poder Judiciário poderá fazer o exame de legalidade 
de todos os atos praticados pela Administração Pública, 
exceto os atos discricionários. 

b) um ato administrativo editado em desconformidade 
com a ordem jurídica poderá ser revogado pela 
administração com efeitos ex nunc.  

c) os motivos alegados quando da prática de certo ato 
administrativo não poderão ser analisados pelo poder 
judiciário, tendo em vista tal ato ter sido praticado com 
discricionariedade.  

d) o Poder Judiciário poderá apreciar atos políticos, 
quando estes causarem lesão a direitos individuais ou 
coletivos.  

e) a invalidação de um ato ilegal opera efeitos ex tunc e 
não encontra limite temporal.  

 

 

 

 



 10 
10º Simulado PC-PR 27/06/2020 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Ricardo Vale 

31. Segundo a Constituição Federal, a autoridade policial, 
ao tomar conhecimento da ocorrência da prática de atos 
ilícitos no interior de um restaurante: 

a) Poderá adentrar todas as dependências do 
estabelecimento, durante o dia, independentemente de 
autorização judicial. 

b) Poderá realizar buscas na área frequentada pelos 
clientes, mediante ordem judicial, apenas. 

c) Está impedida de adentrar quaisquer compartimentos 
do estabelecimento, sem autorização judicial, tendo em 
vista tratar-se o restaurante de domicílio, para fins de 
inviolabilidade. 

d) Desde que munida de autorização judicial, estará 
autorizada a realizar buscas no interior do escritório dos 
proprietários.  

e) Poderá, em caso de flagrância, acessar apenas a área de 
livre acesso ao público. 

 

32. No que se refere ao regramento constitucional 
direcionado aos partidos políticos, analise os itens 
abaixo: 

1. Os partidos políticos podem ser livremente criados, mas 
a Constituição veda a fusão e a incorporação entre eles. 

2. Os partidos estão proibidos de receber recursos de 
governos estrangeiros, ainda que em favor dos objetivos 
a que se destinam tais  entidades. 

3. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito 
privado. 

4. A organização e o funcionamento dos partidos, bem 
como o regime de suas coligações, devem ser 
estabelecidos em lei. 

5. Aos partidos que prestarem contas à Justiça Eleitoral 
estarão assegurados os recursos do fundo partidário. 

Estão corretos: 

a) 1, 2 e 3, apenas. 

b) 1 e 5, apenas. 

c) 2 e 3, apenas. 

d) 3, 4 e 5, apenas. 

e) 2, 3, 4 e 5. 

 

33. Com base no que estabelece a atual Constituição 
Brasileira acerca das atribuições do Presidente da 
República, indique a alternativa que aponta uma tarefa a 
ser por este desempenhada: 

a) Expedir decretos coma finalidade de regulamentar leis 
e de extinguir cargos públicos, de forma geral. 

b) Celebrar tratados internacionais, sem a necessidade de 
posterior aprovação por parte do Poder Legislativo.  

c) Executar a intervenção federal decretada pelo 
Congresso Nacional. 

d) Delegar aos Ministros de Estado a nomeação dos 
membros do Conselho da República.  

e) Decretar o estado de defesa e, também, o estado de 
sítio. 

 

34. Considerando o que determina a Constituição da 
República acerca dos estados de defesa e de sítio, 
assinale a afirmação verdadeira: 

a) O Congresso Nacional deverá ter seu funcionamento 
suspenso até o término das medidas adotadas no estado 
de sítio. 

b) O Conselho da República e o Conselho de Defesa 
Nacional deverão ser ouvidos pelo Presidente tanto na 
decretação do estado de defesa quanto no estado de 
sítio. 

c) No estado de defesa, excepcionalmente, o preso 
poderá permanecer incomunicável. 

d) O direito de reunião poderá ser temporariamente 
suprimido tanto no estado de defesa quanto no estado 
de sítio. 

e) O estado de sítio não poderá ser decretado por mais de 
trinta dias. 
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35. Determinada proposta de lei, apresentada ao Senado 
Federal por iniciativa de 5% do eleitorado nacional, 
distribuído em três estados da Federação, foi discutida e 
aprovada pelos membros das duas Casas Legislativas. 
Em seguida, foi enviada ao Presidente da República, que 
não se manifestou a respeito. Segundo o procedimento 
descrito na Constituição Federal de 1988: 

a) A proposta deveria ter sido apresentada à Câmara dos 
Deputados, devendo o eleitorado que a subscreveu 
estar distribuído em pelo menos cinco estados. 

b) A proposta seguiu as regras pertinentes ao processo 
legislativo federal, mas o silêncio do presidente 
importará em sanção tácita. 

c) A ausência de manifestação do Presidente implicará na 
rejeição total da proposta, que não poderá ser 
reapresentada dentro da mesma sessão legislativa. 

d) A discussão da referida proposta deveria ter se iniciado 
na Câmara dos Deputados, assim como os demais 
projetos de lei ordinária.  

e) Não se admite iniciativa popular em projetos de lei, 
apenas em propostas de emenda à Constituição.  

 

 

DIREITO PENAL 
Renan Araujo 

36. José, em certa manhã de domingo, decidiu arrumar os 
vasos de planta que se encontravam na sacada de seu 
apartamento. Distraído com um fone de ouvido, José 
não percebeu quando duas pessoas pararam para 
conversar logo abaixo de sua sacada. José, então, 
colocou um dos vasos sobre o parapeito da varanda e, 
em seguida, sem querer, acabou por derrubar o vaso, 
que caiu sobre o ombro de uma das pessoas que 
estavam embaixo, provocando lesão corporal. José ouviu 
o grito de dor e desceu desesperado para ajudar a 
vítima, pedindo desculpas pelo ocorrido e informando 
que não havia passado por sua cabeça a hipótese de ter 
alguém embaixo, já que a rua era pouco movimentada. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) culpa inconsciente 

b) culpa consciente 

c) dolo eventual 

d) dolo direto de segundo grau 

 

e) dolo de consequências necessárias  

 

37. José, primário, subtraiu R$ 600,00 da carteira de seu 
tio Pedro, com quem residia. Pedro confiava no 
sobrinho, tanto que tinha o hábito de deixar objetos de 
valor pela casa, sem se preocupar. 

Nesse caso, é correto afirmar que José: 

a) praticou crime de furto qualificado, não sendo cabível a 
aplicação do privilégio, mas a ação penal será pública 
condicionada à representação 

b) praticou crime de furto qualificado, sendo cabível a 
aplicação do privilégio, e a ação penal será pública 
condicionada à representação 

c) praticou crime de furto qualificado, não sendo cabível a 
aplicação do privilégio, e a ação penal será pública 
incondicionada 

d) praticou crime de furto simples, sendo cabível a 
aplicação do privilégio, e a ação penal será pública 
condicionada à representação 

e) praticou crime de furto simples, sendo cabível a 
aplicação do privilégio, e a ação penal será pública 
condicionada incondicionada 

 

38. José estava em sua varanda tomando café quando de 
repente um vizinho gritou “Mengo!”, comemorando um 
gol de seu time do coração. Irritado com tamanha falta 
de respeito para com o sossego alheio, José gritou ao 
vizinho: “vá se ferrar, seu corno, seu safado, 
vagabundo!”. 

Nesse caso, é correto afirmar que José: 

a) praticou crime de calúnia, sendo possível a extinção da 
punibilidade pela retratação 

b) praticou crime de injúria, sendo possível a extinção da 
punibilidade pela retratação 

c) praticou crime de difamação, sendo possível a extinção 
da punibilidade pela retratação 

d) praticou crime de injúria, não sendo possível a extinção 
da punibilidade pela retratação 

e) praticou crime de difamação, não sendo possível a 
extinção da punibilidade pela retratação 
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39. José, analista judiciário do TJPR, ocupante de cargo em 
comissão, solicitou R$ 1.000,00 a Pedro, que era parte 
em determinado processo judicial, para acelerar a 
expedição de um alvará judicial de levantamento. Pedro, 
porém, não aceitou a proposta. Nesse caso, a conduta 
de José configura: 

a) crime de peculato, devendo a pena ser aumentada de 
um terço por ser ocupante de cargo em comissão 

b) corrupção passiva consumada, devendo a pena ser 
aumentada de um terço, por ser ocupante de cargo em 
comissão 

c) corrupção passiva tentada, devendo a pena ser 
aumentada de um terço, por ser ocupante de cargo em 
comissão 

d) corrupção passiva consumada, sem aumento de pena 

e) corrupção passiva tentada, sem aumento de pena 

 

40. José andava tranquilamente pela rua quando viu um 
indivíduo fugindo da ação de dois policiais militares, que 
o perseguiam para fins de prisão em flagrante em razão 
da prática de crime de furto. O indivíduo pulou o muro 
de uma casa abandonada e fez sinal para que José nada 
dissesse aos policiais. José, então, por pena do infrator, 
nada disse aos policiais, mesmo percebendo que os 
agentes públicos não sabiam onde o infrator havia se 
escondido. 

Nesse caso, é correto afirmar que a conduta de José: 

a) configura crime de favorecimento real 

b) configura crime de favorecimento pessoal 

c) configura crime de fraude processual 

d) configura crime de fuga de pessoa presa 

e) configura fato atípico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Priscila Silveira 

41. No tocante à investigação criminal, é correto afirmar 
que: 

a) O inquérito, nos crimes de ação penal privada, pode ser 
instaurado de ofício ou mediante requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público. 

b) Diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, o 
indiciado ou o eventual ofendido, não poderão requerer 
a realização de diligências durante a fase de 
investigações; 

c) Após a competente autorização judicial, a autoridade 
policial poderá determinar que se proceda a exame de 
corpo de delito e a quaisquer outras perícias. 

d) Nos crimes de ação pública incondicionada, o inquérito 
policial poder ser iniciado de ofício, pela autoridade 
policial. 

e) O advogado não poderá examinar aos autos do 
inquérito policial, uma vez que tenha sido decretado o 
seu sigilo. 

 

42. Acerca da Ação penal, é incorreto afirmar que: 

a) São condições da ação para o Código de Processo Penal: 
a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a 
legitimidade de partes. 

b) A composição dos danos civis homologada pelo juízo, 
no caso de infração de menor potencial ofensivo, não 
acarreta a renúncia ao direito de queixa ou 
representação. 

c) O perdão do querelante a um dos querelados, acarreta 
a sua extinção da punibilidade, desde que aceito. 

d) O prazo para oferecimento da denúncia nos crimes 
contra a propriedade imaterial, estando o réu preso em 
flagrante, será de 8 dias. 

e) A ação penal relativa ao crime de ameaça resultante de 
violência doméstica contra a mulher é pública 
condicionada à representação.  
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43. Sobre os temas prisão e liberdade, é correto afirmar: 

a) Sendo praticada uma contravenção penal, no âmbito de 
violência doméstica, é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu.  

b) É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas 
durante os atos médico-hospitalares preparatórios para 
a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem 
como em mulheres durante o período de puerpério 
imediato. 

c) O juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar 
a uma pessoa que tenha setenta e oito anos de idade 
condenada pela prática do crime de estelionato.  

d) é cabível a substituição da prisão preventiva pela 
domiciliar a um homem que, condenado pelo crime de 
corrupção passiva, seja o único responsável pelos 
cuidados do seu filho de 13 anos de idade. 

e) Segundo entendimento sumulado do STF, o uso de 
algemas ensejará responsabilidade disciplinar, civil e 
penal da autoridade que o determinar, ainda que seja 
justificado. 

 

44. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar: 

a) Na ação penal pública condicionada, a lavratura do auto 
de prisão não está condicionada à manifestação do 
ofendido. 

b) É vedada a prisão em flagrante, nos crimes de ação 
penal privada, quando não há o requerimento do 
ofendido. 

c) Conforme entendimento jurisprudencial, caso haja 
dúvida acerca da condição de guardiã dos filhos, pode o 
juiz solicitar laudo social, desde que já efetive a medida 
em favor da mulher presa. 

d) O quebramento injustificado da fiança importará na 
perda da totalidade do seu valor, cabendo ao juiz decidir 
sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se 
for o caso, a decretação da prisão preventiva.    

e) Segundo o art. 302 do CPP, considera-se em flagrante 
delito quem é encontrado com instrumentos, armas, 
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da 
infração. 

 

 

 

 

 

45. Segundo o art. 158, parágrafo único, do CPP, dar-se-á 
prioridade à realização do exame de corpo de delito 
quando se tratar de crime:  

a) hediondo. 

b) cometido por idoso. 

c) que envolva violência doméstica e familiar contra 
mulher. 

d) cometido por pessoa com deficiência. 

e) praticado contra adolescente. 

 
 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  
Priscila Silveira 

46. Com relação aos crimes de trânsito, assinale a opção 
correta:  

a) não constitui circunstância agravante o fato de o 
condutor do veículo haver cometido a infração sobre a 
faixa de trânsito destinada a pedestres. 

b) em nenhuma hipótese se admite a aplicação aos crimes 
de trânsito de disposições previstas na lei que dispõe 
sobre os juizados especiais criminais. 

c) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de 
trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão 
em flagrante, nem se exigirá fiança, se ele prestar pronto 
e integral socorro àquela. 

d) a multa reparatória poderá ser superior ao valor do 
prejuízo demonstrado no processo.  

e) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor tem duração de dois meses a cinco anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 
10º Simulado PC-PR 27/06/2020 

 

 
47. No que diz respeito aos crimes hediondos assinale a 

alternativa INCORRETA: 
a) Aquele que é acusado por crime hediondo, fica sujeito a 

prisão temporária de 30 (trinta) dias, prorrogável por 
igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade; 

b) Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são 
insuscetíveis apenas de anistia, graça e indulto.  

c) a lei 8.072/90 elencou os delitos considerados 
hediondos e aqueles a eles equiparados de forma 
taxativa, deixando de fazer qualquer previsão expressa 
que permita ao magistrado excluir, a partir do caso 
concreto, determinado crime do rol previamente 
estabelecido na própria lei. 

d) os crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou 
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais e extorsão qualificada pela morte são 
hediondos. 

e)  os crimes de epidemia com resultado morte e roubo 
com resultado morte são hediondos.   

 
48. Acerca da  Lei 9.099/95, analise as assertivas a seguir e 

marque a opção correta: 
a) a transação penal à renúncia ao direito de queixa ou de 

representação. 
b) a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, 

sempre que possível, por mandado ou se estiver em 
local incerto e não sabido será possível por edital.  

c) da decisão homologatória de composição civil caberá o 
recurso de apelação. 

d) compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar 
e julgar as contravenções penais e os crimes cuja pena 
máxima seja inferior a 2 (dois) anos.  

e) os atos processuais serão públicos, sendo vedada sua 
realização em horário noturno. 

 
49. No que diz respeito às Organizações Criminosas, 

assinale a alternativa correta: 
a) A ação controlada constitui-se na possibilidade de 

atuação de agentes policiais, militares ou 
administrativos na estrutura de organização criminosa, 
como forma de possibilitar a identificação detalhada das 
atividades ilícitas e seus autores. 

b) O Ministério Público não poderá, no caso de 
colaboração premiada, quando o colaborador  não for o 
líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar 
efetiva colaboração, deixar de oferecer denúncia. 

 
c) A sentença condenatória poderá ser proferida com 

fundamento exclusivo nas declarações de agente 
colaborador. 

d) A infiltração de agentes policiais em organização 
criminosa, requerida pelo Ministério Público durante o 
trâmite do inquérito policial, poderá ser autorizada 
judicialmente após manifestação técnica do delegado de 
polícia.  

e) Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de 
crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, 
quando amparada sua conduta na causa de exclusão da 
ilicitude denominada "estrito cumprimento do dever 
legal". 

 
50. Sobre a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) marque a 

alternativa correta: 
a) É crime a associação de duas ou mais pessoas para o 

fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos 
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei 
11.343/2006. 

b) Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar 
ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar só poderá ser submetido apenas às 
penas de advertência sobre os efeitos das drogas e 
prestação de serviços à comunidade.  

c) Aquele que oferece droga, eventualmente e sem 
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem, está sujeito à pena de medida 
educativa de comparecimento a programa e curso 
educativo e prestação de serviços à comunidade, 
apenas. 

d) Prevê a redução de pena de um sexto a dois terço para 
os crimes definidos no caput e no parágrafo primeiro do 
art. 33, quando o agente for primário, de bons 
antecedentes e não se dedique às atividades criminosas 
nem integre organização criminosa. 

e) No crime de tráfico de drogas, não constitui causa de 
aumento da pena o concurso de pessoas. 
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Prova Discursiva  
Carlos Roberto / Márcio Damasceno 

Brasil, o país da impunidade? 

Pressão popular pode reduzir a corrupção política do país e tornar as punições mais severas, diz especialista 
Além de ser considerado o país do futebol, o Brasil carrega outra característica que não está com a bola toda: 
a constante impunidade em sua política. 
Essa má fama, assentida pelos próprios brasileiros, tem a ver com uma questão histórica, segundo o 
especialista em ciência política Marcos Tarcísio Florindo. Para ele, é preciso ter um olhar retrospectivo para a 
história do Brasil. 
 “Esse é um problema na história do sistema político. A gente construiu ao longo dos anos uma república 
pouco pública e sem transparência, ‘sequestrada’ por interesses particulares”, diz. 
“Não que tudo isso tenha tornado a corrupção uma exclusividade do nosso país, mas acredito que, ao 
construir um Estado pouco transparente e muito relacionado a interesses particulares, nós abrimos uma 
brecha histórica para que isso continuasse acontecendo até hoje”, afirma Marcos. 
A impunidade é vista hoje pela população de duas maneiras: quando falta disposição do Estado fazer 
prevalecer a punição estabelecida e quando a própria lei ou o magistrado que a aplica são considerados 
benevolentes com determinado ato criminoso. 
Para Florindo, a explicação para isso é que a lei é outra para quem está envolvido em cargos políticos. "A 
legislação que reprimi o nepotismo, a corrupção e o crime do colarinho branco sempre será mais branda e 
falha com a elite das políticas brasileiras, privilegiando-os. Para esses, a lei é uma coisa, e para o resto da 
população é outra”, afirma. [...] 

Disponível em: https://entretenimento.band.uol.com.br/aquinaband/noticias/100000459438/brasil-o-pais-da-
impunidade. Acesso em 23 de junho de 2020. (Adaptado) 
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O Brasil é o paraíso da impunidade para réus do colarinho branco 

Vivemos no paraíso da impunidade dos colarinhos brancos. A pena da corrupção, no Brasil, é uma piada de mau gosto. Embora a 
pena máxima, de 12 anos, impressione, a tradição nacional orienta que a punição fique próxima à mínima, que é de 2 anos.  
Uma pena inferior a 4 anos, quando não é cumprida em regime aberto, em casa e sem fiscalização (na falta de casa de albergado), é 
substituída por penas restritivas de direitos – ou seja, prestação de serviços à comunidade e doação de cestas básicas. Para piorar o 
cenário, decretos de indulto natalino determinam a extinção dessas penas após apenas um quarto delas terem sido cumpridas, 
ainda que penas alternativas não gerem superlotação carcerária, a qual o indulto, em tese, buscaria remediar.  
Além de ser baixa, a pena raramente é aplicada contra colarinhos brancos. Ela prescreve. Advogados habilidosos, contratados a 
peso de ouro – do nosso ouro, desviado dos cofres públicos – manejam petições e recursos protelatórios sucessivos até alcançarem 
a prescrição e, consequentemente, a completa impunidade dos réus. O sistema estimula a barrigada.  
Nosso sistema prescricional, aliado ao congestionamento dos tribunais, é uma máquina de impunidade. Somos o único país com 
quatro instâncias de julgamento, que abrem suas portas à bem manejada técnica recursal. Dentro de cada uma, são possíveis novos 
recursos, alguns dos quais se repetem sem fim. Enquanto a Corte Suprema americana julga cem casos por ano, a nossa julga cem 
mil casos por ano. 
 A prescrição criminal foi criada para estabilizar relações sociais diante da inércia do autor da ação penal, mas hoje ela funciona 
como uma punição do autor e, consequentemente, da vítima e da sociedade, por uma demora do Judiciário da qual aqueles não 
têm qualquer culpa. 
É como se você planejasse uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro e a estimasse em seis horas. No trajeto, entretanto, enfrenta-
se congestionamento decorrente do excesso de veículos, o que permite que a viagem só seja concluída após oito horas. Então, uma 
bruxa má, chamada prescrição, determina o cancelamento da viagem num passe de mágica, devolve-o a São Paulo e o condena a 
nunca mais sair de lá.  
Assim foi no caso Propinoduto, que apurou corrupção de fiscais estaduais do Rio de Janeiro, os quais esconderam propinas na Suíça 
que chegaram a US$ 34 milhões. A acusação aconteceu em 2003, mesmo ano em que a sentença foi proferida, condenando os 
auditores. Mas, lembrem-se, no Brasil réus ricos alcançam quatro julgamentos, e esse foi só o primeiro.  
O segundo julgamento aconteceu em 2007. O terceiro, em dezembro de 2014, e ainda pendem recursos para o mesmo tribunal. Em 
2013, a Suíça ameaçou devolver o dinheiro para os réus, em razão da demora. Se o quarto julgamento demorar o mesmo tempo 
que o terceiro, esse caso será concluído em 2021, quase 20 anos após a acusação e mais de 20 anos após os fatos, que ocorreram 
desde 1999. 
Guardei a cereja do bolo para o fim: os crimes de corrupção já prescreveram. É como se a corrupção jamais tivesse existido, embora 
tenha sido amplamente provada e os réus tenham sido condenados.  
Infelizmente, essa é a regra em relação aos colarinhos brancos. O caso Maluf prescreveu no tocante ao político, embora tenham 
sido encontradas centenas de milhões de dólares no exterior. O caso Luís Estêvão, relacionado a desvios de dinheiro público na 
construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, prescreverá ano que vem, se não se encerrar até lá. 
Analisei dados fornecidos pelo Estado do Paraná e constatei que ou não há corruptos do colarinho branco que desviem milhões no 
Paraná, ou eles não vão para a cadeia. Se esse fosse um teste de múltipla escolha, optaria pela segunda alternativa com segurança.  
O Paraná tem quase 30 mil presos, e apenas 53 deles cumprem pena por corrupção. Eles todos, menos dois, praticaram crimes 
como furto, roubo, tráfico de drogas, embriaguez ao volante ou contrabando. Em geral, tentaram corromper o policial que efetuou 
a prisão. Dos dois restantes, um foi submetido a medida de segurança, o que indica que é alguém que está fora do juízo pleno, e 
outro é um oficial de justiça que recebeu gratificação para cumprir um mandado. Nenhum dos presos tem o perfil do corrupto que 
desvia milhões.  
Não há dúvidas de que a corrupção é, no Brasil, um crime de baixo risco. Para réus do colarinho branco, o sistema de justiça penal 
ainda tem que melhorar muito para ser ruim, quanto mais para ser bom. Os mais reconhecidos estudiosos da corrupção no mundo 
dizem que, se queremos ser um país livre da corrupção, ela deve ser um crime de alto risco. 
Deve ter uma punição séria e que seja aplicada. [...]  Até mudarmos a legislação, criando um ambiente menos favorável à corrupção, 
seremos o paraíso dos grandes corruptos e o inferno daqueles que sofrem diariamente com a falta do dinheiro desviado na 
educação, na saúde, no saneamento e  na segurança pública. 

Adaptado. Deltan Dallagnol. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2015/10/01/brasil-e-o-paraiso-da-impunidade-
para-reus-do-colarinho-branco.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 19 de junho de 2020. 
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Tomando como referência os textos motivadores acima, escreva um texto que responda à pergunta feita no 
primeiro texto motivador.  
Seu texto deve:  
 
•  contextualizar o tema;  
 
•  definir seu posicionamento quanto à pergunta mencionada;  
 
•  apresentar as justificativas de seu posicionamento;  
 
•  ter entre 20 e 25 linhas.  
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-PC-PR-27-06  
 

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-27-06
https://www.estrategiaconcursos.com.br/sistema-de-questoes#/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

