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Simulado Especial 

11º Simulado PC-PR 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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-04-07-20 
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PORTUGUÊS 

Felipe Luccas 

TEXTO I 
 

Além do ministro, 75% dos brasileiros contam mentiras 
no currículo 

 

Mentiras têm mesmo perna curta: pouco após sua 
nomeação como ministro da Educação, duas instituições em 
que Carlos Alberto Decotelli disse ter concluído seu doutorado e 
pós-doutorado questionaram as informações do seu currículo.  

Segundo a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, 
Decotelli esteve na universidade para uma pesquisa de três 
meses em 2016. Enquanto a Universidade de Rosário, na 
Argentina, afirmou que ele não teve sua tese de doutorado 
aprovada. 

As revelações chocam; não são, contudo, raridade 
para quem trabalha com recrutamento. Na verdade, 75% dos 
currículos enviados às empresas em 2018 no Brasil continham 
informações falsas, segundo levantamento da DNA 
Outplacement com base em 6 mil documentos. 

Não é todo brasileiro que mente e nem sempre é 
sobre seu diploma. No entanto, a pesquisa descobriu que até 
12% aumentam o grau de escolaridade e 10% adicionam cursos 
falsos ao documento. A prática mais comum é inflar o salário 
anterior ou atual (48%). Depois, mentir sobre o domínio de 
inglês acontece em 41% dos CVs. 

E as falsidades não são reservadas para quem está 
entrando no mercado de trabalho e quer “enfeitar” o 
documento para torná-lo mais atrativo. Até mesmo CEOs 
(“Chief executive officer” — Diretor Executivo) já foram pegos: 
Ronald Zerrella, ex-CEO da Bausch & Lomb, adicionou no CV um 
MBA pela New York University que nunca terminou, e Jeffrey 
Papows, presidente da Lotus, uma empresa de software que 
não mais existe, mentiu sobre seu cargo na marinha americana. 

https://exame.com/carreira/alem-do-ministro-75-dos-
brasileiros-contam-mentiras-no-curriculo/ 

01. Assinale o segmento abaixo em que se verifica 
ocorrência de linguagem conotativa.  

a) Alberto Decotelli disse ter concluído seu doutorado (1º 
parágrafo)  

b) Decotelli esteve na universidade para uma pesquisa de 
três meses (2º parágrafo)  

c) 75% dos currículos enviados às empresas em 2018 no 
Brasil continham informações falsas (3º parágrafo)  

d) Mentiras têm mesmo perna curta (1º parágrafo)  

e) Não é todo brasileiro que mente (4º parágrafo)  

 

02. Observe o segmento e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna:  

As revelações chocam; não são, contudo, raridade para 
quem trabalha com recrutamento. (3º parágrafo)  

O segmento sublinhado indica sentido de __________ 

a) adversidade e poderia ser substituído por “mas” 

b) contradição e poderia ser substituído por “no entanto” 

c) conclusão e poderia ser substituído por “portanto” 

d) concessão e poderia ser substituído por “embora” 

e) oposição e poderia ser substituído por “no entanto” 

 

03. De acordo com o texto,  

a) o ministro da Educação nunca cursou um doutorado.  

b) as qualificações no currículo de Alberto Decotelli são 
falsas.  

c) pesquisa verificou mentiras em 6 mil currículos.  

d) metade dos CVs inclui cursos não concluídos.   

e) a principal mentira verificada na pesquisa é o nível 
remuneratório. 

 

04. Com base no texto, pode-se depreender que  

     1- Distorcer qualificações no currículo não é prática 
adstrita a iniciantes.  

     2- Militares da Marinha também costumam mentir em 
seus currículos.  

     3- Diretores Executivos mentem sobre seus 
conhecimentos em línguas.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente o item 1 é verdadeiro. 

b) Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros.  

c) Somente os itens 2 e 3 são verdadeiros. 

d) Somente os itens 1 e 2 são verdadeiros. 

e) Os itens 1, 2, 3 são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

https://exame.com/carreira/alem-do-ministro-75-dos-brasileiros-contam-mentiras-no-curriculo/
https://exame.com/carreira/alem-do-ministro-75-dos-brasileiros-contam-mentiras-no-curriculo/
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05. No primeiro parágrafo, a forma verbal “disse” poderia 
ser substituída, sem prejuízo ao sentido original, por 

a) ratificou 

b) comprovou 

c) alegou 

d) retificou 

e) contestou 

 

06. Nas relações coesivas do texto, a forma pronominal “-
lo” em “torná-lo” (5º parágrafo) substitui 

a) o currículo 

b) o mercado de trabalho 

c) o documento 

d) o salário atual 

e) o domínio de inglês 

 

07. O foco do texto é 

a) condenar as mentiras de Alberto Decotelli 

b) informar que ministros também adulteram currículos 

c) narrar fatos que culminaram na demissão do ministro 

d) mostrar que mentir no currículo é comum no Brasil 

e) descrever o hábito de mentir nos currículos  

 

08. No segmento “em que Carlos Alberto Decotelli disse 
ter concluído seu doutorado” (1º parágrafo), a forma 
destacada poderia ser substituída, de acordo com a 
norma culta, por 

a) aonde 

b) onde 

c) na qual 

d) nos quais 

e) em cujas 

 

 

 

 

 

 

 

09. Considere os segmentos abaixo e assinale a alternativa 
correta.  

No entanto, a pesquisa descobriu que até 12% aumentam 
o grau de escolaridade e 10% adicionam cursos falsos ao 
documento. (4º parágrafo) 

Até mesmo CEOs (“Chief executive officer” — Diretor 
Executivo) já foram pegos (5º parágrafo)  

O vocábulo destacado expressa, respectivamente, noção 
de 

a) inclusão e concessão 

b) limite e concessão 

c) lugar e inclusão 

d) limite e inclusão 

e) tempo e exclusão 

 

10. Sobre as aspas empregadas no último parágrafo, é 
correto afirmar que  

a) indicam citação literal de falas alheias às do autor 

b) sugerem a ironia do autor quanto às mentiras no 
currículo 

c) marcam, respectivamente, um termo em inglês e uma 
gíria 

d) isolam ocorrências de trechos reproduzidos em 
discurso direto 

e) marcam, respectivamente, uma expressão figurada e 
uma estrangeira 

 

TEXTO II 
 

Você já tentou imaginar como é um buraco negro por 
dentro? Se _____________ viajar por alguns milhares de anos-
luz até encontrar um deles e, por algum milagre da ciência, 
fôssemos capazes de entrar neles, o que _____________? 
Conquanto seja impossível fazê-lo sem ser destruído, 
astrofísicos têm uma boa ideia de como seria a experiência. 
Vamos então fazer essa viagem hipotética. 

Devem existir muitos tipos de buracos negros - 
grandes, pequenos, com ou sem cargas elétricas, com rotações 
rápidas ou sedentários - e, para nossa aventura imaginária, 
devemos escolher o mais simples possível. Vamos então 
imaginar um buraco negro gigante sem carga elétrica e sem 
rotação alguma, mesmo que isso seja um tanto irreal. 
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À distância, o buraco negro não parece nada 
ameaçador. É apenas um objeto maciço e, dependendo da 
distância, podemos até mesmo orbitar ao redor dele. Por 
exemplo, um buraco negro com a mesma massa do Sol atrairá 
objetos exatamente da mesma forma que o Sol faz com os 
planetas e outros corpos do Sistema Solar. A diferença é que 
você não pode ver o buraco negro em si - a singularidade -, 
apenas será influenciado pela sua gravidade. Ele não é um limite 
físico real, é simplesmente a definição para a distância 
específica da singularidade de onde nada poderá mais escapar, 
nem mesmo a luz. Se você entrar nessa região, já está numa 
viagem sem volta rumo ao seu desaparecimento. 

Mas o fim não chegará instantaneamente, conforme 
explica o astrofísico da Ohio State University, Paul M. Sutter. 
Você terá alguns momentos para aproveitar uma experiência 
que, apesar de curta e fatal, poderia ser fantástica. O tempo 
para alcançar a singularidade depende da massa do buraco 
negro. Se for “pequeno” (algumas vezes a massa do Sol), tudo 
será em um piscar de olhos, mas se você tiver a “sorte” de 
entrar em um buraco negro pelo menos um milhão de vezes 
maior que o Sol, você terá algum tempo para ver coisas 
interessantes. 

https://canaltech.com.br/espaco/e-se-pudessemos-entrar-em-um-
buraco-negro-o-que-encontrariamos-no-caminho-155593/ 

 

11. Com base no texto, pode-se depreender que 

a) um buraco negro não é perigoso se sua massa for maior 
que a do sol. 

b) seria possível contemplar a experiência e sobreviver no 
buraco negro, caso este tivesse uma massa gigantesca.  

c) quando maior a massa do buraco negro, menos tempo 
alguém duraria dentro dele.  

d) um buraco negro com algumas vezes a massa do sol 
não é considerado grande  

e) o astrofísico da Ohio State University, Paul M. Sutter, 
acredita que será possível entrar em buracos negros.  

 

12. Considere o seguinte trecho: 

Se _____________ viajar por alguns milhares de anos-luz 
até encontrar um deles e, por algum milagre da ciência, 
fôssemos capazes de entrar neles, o que 
_____________? Conquanto seja impossível fazê-lo sem 
ser destruído, astrofísicos têm uma boa ideia de como 
seria a experiência. 

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

 

a) pudermos; encontraremos 

b) podemos; encontramos 

c) pudéssemos; encontraria 

d) podíamos; encontraremos 

e) pudéssemos; encontraríamos 

 

13. Em “Devem existir muitos tipos de buracos negros” (2º 
parágrafo), mantendo-se o sentido original, o trecho 
sublinhado poderia ser substituído, de acordo com a 
norma padrão, por 

a) Devem haver 

b) Devem ocorrer 

c) Devem haverem 

d) Deve haver 

e) Devem ter 

 

14. Assinale a alternativa corretamente pontuada, de 
acordo com a língua escrita padrão. 

a) A experiência extraordinária de contemplar um buraco 
negro, ainda que seja considerada sedutora, envolveria, 
hoje, a superação de dificuldades que a ciência não é 
capaz de contornar: a distância, a gravidade, o 
magnetismo. Isso tudo — é claro — sem considerar a 
escuridão absoluta que cerca o objeto.  

b) A experiência extraordinária de contemplar um buraco 
negro, ainda que seja considerada sedutora, envolveria 
hoje, a superação de dificuldades que a ciência não é 
capaz de contornar: a distância, a gravidade, o 
magnetismo. Isso tudo — é claro — sem considerar a 
escuridão absoluta que cerca o objeto.  

c) A experiência extraordinária de contemplar um buraco 
negro, ainda que seja considerada sedutora, envolveria, 
hoje a superação de dificuldades que a ciência não é 
capaz de contornar: a distância, a gravidade, o 
magnetismo. Isso tudo — é claro — sem considerar a 
escuridão absoluta que cerca o objeto.  

d) A experiência extraordinária de contemplar um buraco 
negro, ainda que seja considerada sedutora, envolveria, 
hoje, a superação de dificuldades que a ciência não é 
capaz de contornar: a distância, a gravidade, o 
magnetismo. Isso tudo — é claro sem considerar a 
escuridão absoluta que cerca o objeto.  
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e) A experiência extraordinária de contemplar um buraco 
negro, ainda que seja considerada sedutora envolveria, 
hoje, a superação de dificuldades que a ciência não é 
capaz de contornar: a distância, a gravidade, o 
magnetismo. Isso tudo — é claro sem considerar a 
escuridão absoluta, que cerca o objeto.  

 

15. Considere o seguinte texto: 

Descrever um buraco negro de forma simples e um 
grande desafio, visto que ele envolve uma serie de 
conceitos e teorias da fisica. Porem, em poucas palavras, 
ele e uma consequencia da evolução estelar, ou seja, “e 
o resultado da morte de uma estrela supermassiva”, 
explica o astrofisico Jose Dias do Nascimento Junior, 
professor do departamento de fisica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e pesquisador 
associado do Centro de Astrofísica (CfA) de Harvard. 
Para se ter uma ideia do quão denso ele e, a 
pesquisadora da o seguinte exemplo: “Se voce quisesse 
fazer um buraco negro da Terra, voce teria que pegar a 
Terra toda e espreme-la ao tamanho de uma uva”. 

Quantas palavras nesse texto deveriam ter sido 
acentuadas e não foram?  

 a) 16.  

 b) 17.  

 c) 18. 

 d) 19. 

 e) 20. 

 
 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

16. Na planilha eletrônica abaixo, um usuário deseja 
preencher com uma fórmula de divisão na célula C2, 
calculando automaticamente o percentual do valor da 
célula B2 em relação ao total, localizado na célula B7. Em 
seguida será utilizada a alça de preenchimento para 
preencher com a fórmula as células de C3 a C7. 

- Obs.: As células de C2 a C7 já estão formatadas como 
percentual. 

 

 

 

 

 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que 

apresenta a fórmula que ele deverá transcrever na 
célula C2 para que isso aconteça corretamente. 

a) =B2/$B$7 

b) =B2/B7 

c) =B2/$B7 

d) =B2/$C$7 

e) =B2/C7 

 

17. Os equipamentos que são conectados no computador, 
como os discos rígidos, disquetes, telas, portas de 
impressoras, entre outros, são identificados no Linux 
pelo diretório 

a) /tmp 

b) /bin 

c) /root 

d) /home 

e) /dev. 

 

18. O serviço de correio eletrônico original da suíte TCP-IP 
permitia caracteres de sete bits do conjunto ASCII. O 
crescimento e popularização da Internet estimularam a 
criação de mecanismos para contornar esta limitação, 
permitindo, entre outras coisas, a transmissão de som e 
imagem via correio eletrônico. Nesse caso será utilizado 
o protocolo 

a) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). 

b) Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). 

c) Post Office Protocol (POP). 

d) Internet Message Access Protocol (IMAP). 

e) Hypertext Markup Language (HTTP). 
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19. Com relação ao Mozilla Firefox, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) Permite mostrar as janelas de alguns sítios web que 
foram bloqueadas pelo filtro de pop-ups. 

b) Permite capturar recortes em formato de imagem da 
página acessada. 

c) Os termos plugins e extensões (complementos) têm o 
mesmo significado. 

d) A navegação anônima ou privativa torna o acesso ao 
conteúdo visitado pelo usuário indisponível após o 
fechamento da janela. 

e) A ausência de plugins pode impedir a visualização do 
conteúdo das páginas. 

 

20. Um usuário está utilizando o navegador Google 
Chrome em português, em condições ideais, e deseja 
desativar o mecanismo de salvar senhas da web 
automaticamente. Para acessar este serviço, o usuário 
deve digitar na barra de endereços do navegador: 

a) chrome://system/ 

b) chrome://inspect/#devices 

c) chrome://configurações/ 

d) chrome://components/ 

e) chrome://settings/ 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

21. Guilherme precisa subir algumas aulas pendentes no 
sistema do Estratégia em 4 dias. No primeiro dia, ele 
subiu 3/8 das aulas pendentes. No segundo dia, ele 
subiu 1/3 da quantidade que havia subido no primeiro 
dia. No terceiro e quarto dias, Guilherme termina seu 
serviço e verifica que no terceiro dia subiu o dobro de 
aulas que subiu no quarto dia. Dessa forma, a fração de 
toda a quantidade de aulas que Guilherme subiu no 
terceiro dia é igual a: 

a) 5/16. 

b) 1/6. 

c) 1/4. 

d) 1/3. 

e) 2/5. 

 

 

22. Durante um campeonato de futebol com 36 partidas, 
uma equipe ganhou 10 partidas a mais do que perdeu e 
empatou uma partida a mais do que ganhou. Se essa 
equipe ganha 3 pontos por cada vitória, perde 1 ponto 
por derrota e nem ganha nem perde pontos pelos 
empates, então a pontuação final dessa equipe foi: 

a) 30 

b) 35 

c) 40 

d) 45 

e) 50 

 

23. Guilherme está indo viajar. Ele está decidindo entre o 
hotel A (diária de R$ 250,00) e o B (diária de R$ 200,00). 
Ele calculou e percebeu que, se escolhesse o hotel B, 
poderia ficar três dias a mais do que se escolhesse o 
hotel A. Guilherme tem disponível, para essas diárias, 
uma quantia total de 

a) R$ 3000,00. 

b) R$ 2500,00. 

c) R$ 2000,00. 

d) R$ 3300,00. 

e) R$ 3500,00. 

 

24. Para um passeio de barco no rio Negro, há bilhetes 
com preços diferenciados para crianças e adultos. Uma 
família com 2 adultos e 3 crianças pagou 124 reais pelo 
passeio, e outra família, com 3 adultos e 5 crianças, 
pagou 195 reais pelo mesmo passeio. Assinale a opção 
que indica o valor pago, em reais, por uma família 
composta por 1 adulto e 1 criança. 

a) 50. 

b) 51. 

c) 52. 

d) 53. 

e) 54. 
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25. Em um triângulo retângulo as medidas dos catetos são 
iguais a 7 cm e 24 cm. Desse modo, o valor do produto 
entre as medidas das projeções dos catetos sobre a 
hipotenusa desse triângulo, em cm², é 
aproximadamente igual a: 

a) 25 

b) 35 

c) 45 

d) 55 

e) 65 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Thállius Moraes 

26. De acordo com as regras acerca da organização da 
Administração Pública, a pessoa jurídica que, dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, constituída sob 
a forma de sociedade limitada, com o objetivo de 
explorar atividades econômicas, representa  

a) uma autarquia. 

b) uma empresa pública. 

c) um órgão público. 

d) uma sociedade de economia mista. 

e) uma fundação pública. 

 

27. Ao se tratar dos poderes da Administração pública, 
assinale a alternativa correta. 

a) Com base em seu poder regulamentar, o administrador 
público poderá editar atos de caráter normativo, criando 
e extinguindo obrigações, com o objetivo de dar fiel 
execução à lei. 

b) A aplicação de penalidades a servidores é uma 
decorrência direta do poder hierárquico da 
Administração Pública. 

c) A autoexecutoriedade, um dos atributos do poder de 
polícia, permite à Administração Pública executar 
diretamente todas as suas decisões, independente de 
intervenção judicial. 

d) A aplicação de multa contratual a uma empresa 
particular decorre do poder de polícia administrativa. 

 

 

e) O abuso de poder, na modalidade desvio de poder, 
ocorre quando o agente público, embora agindo dentro 
de sua esfera de atribuições legais, pratica determinado 
ato visando prejudicar um desafeto. 

 

28. Considerando as regras e disposições doutrinárias e 
jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil do 
Estado, considere os próximos itens. 

I - A teoria do risco integral, que sustenta a 
responsabilidade objetiva do Estado, não admite a 
alegação de excludentes ao dever estatal de indenizar. 

II - Todos os entes da Administração Pública respondem 
de forma objetiva, não sendo necessária a comprovação 
do dolo ou culpa do agente causador do dano. 

III - A responsabilidade civil de uma empresa privada que 
preste serviços públicos também ocorrerá de forma 
objetiva. 

Está correto apenas o disposto em 

a) I, II e III. 

b) I e II 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) III. 

 

29. Caso a Administração Pública opte por prestar 
determinado serviço público de forma indireta, a 
delegação poderá ser efetuada por meio de 

a) permissão, formalizada por meio de um contrato 
administrativo, de natureza bilateral. 

b) concessão, cuja contratação poderá ser feita 
diretamente, sem a exigência de licitação. 

c) permissão, que poderá ser celebrada com pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas. 

d) autorização, que deverá ser precedida de licitação. 

e) concessão, que possui um caráter precário, sendo 
formalizada por um contrato administrativo. 
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30. Acerca do controle da Administração Pública, analise 
os seguintes itens como Verdadeiro (V) ou Falso (F), 
assinalando a sequência correta. 

( ) É admissível o controle judicial de atos discricionários 
praticados pelo Poder Executivo. 

( ) As hipóteses em que o Poder Legislativo pode realizar o 
controle dos atos do Poder Executivo devem estar 
expressamente previstas no texto constitucional, não 
podendo esse rol ser ampliado por legislação 
infraconstitucional. 

( ) O controle administrativo permite que o Poder 
Judiciário faça a revisão dos atos praticados pela 
Administração Pública, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais. 

( ) O controle interno, que pode ser realizado de ofício ou 
mediante requerimento, restringe-se à análise de 
legalidade dos atos administrativos, anulando-os, em 
caso de constatação de vícios insanáveis. 

a) V - V - V - V. 

b) V - F - F - V. 

c) F - V - V - F. 

d) V - V - F - F. 

e) F - F - V - F 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Adriane Fauth 

31. A respeito da ORDEM SOCIAL, assinale o item correto. 

a) O atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência física deverá ser feito em 
instituições especializadas, preferencialmente. 

b) direito à proteção especial dada à criança, ao 
adolescente e ao jovem abrange a garantia de direitos 
previdenciários e trabalhistas, bem como o acesso do 
trabalhador infantil à educação infantil e ao ensino 
fundamental. 

c) Aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade, é garantida 
a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

d) é vedada a adoção de criança brasileira por 
estrangeiros residentes no exterior. 

 

 

e) Terão os mesmos direitos e as mesmas qualificações os 
filhos havidos ou não da relação do casamento ou por 
adoção. 

 

32. Em relação à segurança pública e o entendimento 
jurisprudencial a respeito de sua organização, assinale a 
opção INCORRETA. 

a) De acordo com o STF as guardas municipais, por não 
estarem elencadas no rol de órgãos de segurança 
pública, podem realizar greve. 

b) Cabe às polícias civis as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, exceto as militares e as de 
competência da União. 

c) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, as polícias 
penais estão subordinadas aos Governadores dos 
Estados e do Distrito Federal, exatamente o que 
também acontece com as polícias civis e com as polícias 
militares. 

d) às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública (polícia administrativa), 
enquanto aos corpos de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de 
atividades de defesa civil. 

e) Constitui objetivo da segurança viária a preservação da 
ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias 
públicas.  

 

33. A respeito do Poder Executivo, assinale a opção 
correta. 

a) A  criação  e  a  extinção  de  ministérios deve ser feita, 
necessariamente, através de lei e não por decreto do 
Presidente da República.  

b) Os crimes de responsabilidade constam de rol taxativo 
no texto constitucional. 

c) Uma vez admitida a acusação pela Câmara dos 
Deputados caberá ao Senado, obrigatoriamente, 
instaurar o processo de impeachment. 

d) O Presidente ficará suspenso de suas funções se 
recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo 
Tribunal Federal, pelo prazo de até 120 dias.  

e) É delegável a competência do Presidente para prover e 
extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; 
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34. A respeito do Poder Legislativo assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) É competência do Senado Federal sustar os atos 
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa 

b) Compete à Câmara dos Deputados autorizar, por dois 
terços de seus membros, a instauração de processo 
contra o Presidente e o Vice-Presidente da República; os 
Ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal; 

c) Compete ao Senado Federal estabelecer limites globais 
e condições para o montante da dívida mobiliária dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

d) Compete à Câmara dos Deputados proceder à tomada 
de contas do Presidente da República, quando não 
apresentadas ao Senado Federal dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa. 

e) Compete ao Congresso Nacional processar e julgar os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do 
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o 
Advogado-Geral da União nos crimes de 
responsabilidade. 

 

35. A respeito dos direitos de nacionalidade, assinale a 
opção CORRETA. 

a) São símbolos da República Federativa do Brasil: a 
bandeira, o hino, o brasão e os selos nacionais. 

b) São privativos de brasileiros natos os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da República, Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado das 
Relações exteriores 

c) É hipótese de perda da nacionalidade o cancelamento 
da naturalização por sentença judicial, nesse caso, a 
recuperação da nacionalidade poderá ocorrer através de 
novo processo de naturalização. 

d) Não perde a nacionalidade brasileira o nacional que 
adquirir outra nacionalidade por imposição do estado 
estrangeiro como condição para permanência em seu 
território ou para o exercício de direitos civis.  

e) Aos originários de países de língua portuguesa com 
residência permanente no País, se houver reciprocidade 
em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos 
inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta 
Constituição. 

 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

36. A culpabilidade é um juízo de reprovação pessoal que 
recai sobre o autor do fato típico e ilícito, que podendo 
se comportar conforme ao direito, opta livremente por 
comportar de forma contrária a ele. Seus elementos são: 

a) imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a 
exigibilidade de conduta diversa. 

b) imputabilidade, coação moral irresistível e a 
exigibilidade de conduta diversa. 

c) exigibilidade de conduta diversa, coação física 
irresistível e imputabilidade. 

d) inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a 
exigibilidade de conduta diversa. 

e) potencial consciência da ilicitude, legítima defesa e 
imputabilidade. 

 

37. Quanto ao erro de tipo e ao erro de proibição, analise 
as assertivas e assinale a correta: 

a) no erro de proibição existe falsa percepção da 
realidade. 

b) no erro de tipo essencial o erro recai sobre dados 
secundários do tipo. 

c) no erro de tipo o agente percebe a realidade, 
equivocando-se sob a regra de conduta. 

d) no erro de tipo acidental o erro recai sobre dados 
principais do tipo. 

e) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de 
crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime 
culposo, se previsto em lei. 

 

38. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 
que tem a posse em razão do cargo, trata-se do crime 
de: 

a) peculato-furto 

b) peculato-desvio 

c) peculato-apropriação 

d) peculato culposo 

e) peculato mediante erro de outrem 
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39. Julgue os itens a seguir com base no direito penal e 
assinale a opção correta. 

a) os requisitos do concurso de delinquentes são: 
pluralidade de agentes e de conduta, relevância causal 
das condutas, liame subjetivo entre os agentes e 
identidade de infração penal. 

b) o crime monossubjetivo só pode ser praticado por 
número plural de agentes. 

c) no concurso de agentes, autor imediato é aquele que, 
sem realizar diretamente a conduta típica comete o 
crime por ato de interposta pessoa, utilizada como seu 
instrumento. 

d) no crime plurissubjetivo, a conduta delituosa pode ser 
praticada por uma ou várias pessoas associadas. 

e) no concurso de agentes, em regra, o Código Penal 
adotou a Teoria Pluralista. 

 

40. Julgue os itens a seguir com base no tipo penal de 
extorsão, artigo 158 do Código Penal; e assinale a opção 
correta. 

a) é crime próprio, exige qualidade especial do agente. 

b) é crime de ação penal pública condicionada à 
representação. 

c) assim como no crime de roubo, a colaboração da vítima 
é dispensável. 

d) é crime formal, consuma-se independentemente da 
obtenção da vantagem indevida. 

e) se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou 
com emprego de arma, aumenta-se a pena de 2/3. 

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Luciana Peixoto 

41. Sobre as cautelares pessoais de restrição de liberdade 
é correto afirmar que: 

a) A prisão preventiva e a prisão temporária são espécies 
de prisão cautelar e podem ser decretadas pelo juiz em 
qualquer fase da investigação policial ou do processo 
penal. 

 

 

 

b) A prisão preventiva poderá ser decretada como 
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 
aplicação da lei penal. 

c) Os requisitos para decretação da prisão preventiva são: 
prova da existência do crime e provas irrefutáveis de 
autoria.  

d) A prisão preventiva será decretada pelo Juiz, em face 
da representação da autoridade policial ou de 
requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 
(cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de 
extrema e comprovada necessidade. 

e) Será admitida prisão preventiva nos crimes culposos ou 
dolosos punidos com pena privativa de liberdade 
máxima superior a 4 (quatro) anos.  

 

42. João Pedro foi preso em sua residência na sexta-feira 
às 19 horas, em razão de um mandado de prisão 
temporária expedido em investigação sobre roubo de 
carga. Sobre a situação hipotética e o instituto da prisão 
temporária, assinale a alternativa correta. 

a) O dia do cumprimento do mandado de prisão (sexta-
feira) inclui-se no cômputo do prazo de prisão 
temporária. 

b) A prisão temporária será decretada pelo Juiz de ofício 
ou em face da representação da autoridade policial ou 
de requerimento do Ministério Público. 

c) Decorrido o prazo contido no mandado de prisão de 
João, a autoridade responsável pela custódia deverá, 
oficiar o juiz competente para que o mesmo expeça 
alvará de soltura, salvo se já tiver sido comunicada da 
prorrogação da prisão temporária ou da decretação da 
prisão preventiva. 

d) A prisão de João terá o prazo de 15 (quinze) dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade. 

e) O mandado de prisão conterá necessariamente o 
período de duração da prisão temporária, prescindindo 
o dia em que o preso deverá ser libertado.  
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43. Ação penal privada considerar-se-á perempta, exceto: 

a) Se o querelante deixar de comparecer, sem motivo 
justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar 
presente. 

b) Se iniciada a ação penal, o querelante deixar de 
promover o andamento do processo durante 30 dias 
seguidos. 

c) Se o querelante for pessoa jurídica e esta se extinguir 
sem deixar sucessor. 

d) Se o perdão for aceito no prazo de três dias. 

e) Se ocorrer o falecimento do querelante, ou sobrevier 
sua incapacidade e não comparecer em juízo, para 
prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber 
fazê-lo 

 

44. De acordo com o Código de Processo Penal Brasileiro, 
a respeito de competência, assinale a alternativa 
correta. 

a) Na infração continuada ou permanente, praticada em 
território de duas ou mais jurisdições, a competência 
firmar-se-á pelo local onde ocorreu o fato mais grave. 

b) O sistema processual penal brasileiro adotou como 
regra a teoria da atividade para determinar a 
competência pelo lugar da infração, ou seja, a 
competência será do lugar em que ocorrer a execução 
da infração, independentemente do resultado. 

c) Não sendo conhecido o lugar da infração, a 
competência regular-se-á pela prevenção. 

d) Não sendo conhecido o lugar da infração, se o réu não 
tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, 
será competente o juiz que primeiro tomar 
conhecimento do fato. 

e) No caso exclusivo, de ação penal privada, o querelante 
poderá preferir seu domicílio como competente, ainda 
que conhecido o lugar da infração. 

 

45. Nos crimes não transeuntes, a ação penal deverá ser 
instruída com o respectivo laudo pericial de exame de 
corpo de delito. Sobre os dispositivos do Código 
Processual Penal, relativos às perícias em geral, marque 
a alternativa correta: 

 

 

a) O laudo pericial, na falta de perito oficial, precisa ser 
assinado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de 
diploma de curso superior preferencialmente na área 
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica 
relacionada com a natureza do exame.  

b) No curso do processo judicial, é permitido que as partes 
requeiram a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova 
ou para responderem a quesitos, desde que o mandado 
de intimação e os quesitos ou questões a serem 
esclarecidas sejam encaminhados com  antecedência  
mínima de 10 (dez) dias, não podendo apresentar as 
respostas em laudo complementar. 

c) No exame complementar, os peritos terão presente o 
auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência 
ou retificá-lo, sendo que sua falta poderá ser suprida 
pela confissão do acusado. 

d) A autoridade poderá formular quesitos até o ato da 
diligência, não sendo extensível essa possibilidade às 
partes com fundamento na característica da 
discricionariedade do inquérito policial. 

e) Sendo indispensável o exame de corpo de delito nos 
crimes que deixam vestígio, o  juiz ficará adstrito ao 
laudo. 

 
 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  
Paulo Guimarães e Marcos Girão 

46. De acordo com a Lei n. 11.343/2006, conhecida como 
Lei Antidrogas: 

I - Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, 
a pessoa de seu relacionamento, para juntos 
consumirem, não é crime previsto no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

II - O usuário e o dependente de drogas que, em razão da 
prática de infração penal, estiverem cumprindo pena 
privativa de liberdade ou submetidos a medida de 
segurança, perderão os serviços de atenção à saúde 
definidos pelo respectivo sistema penitenciário.  

III - Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem 
que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses 
excessivas ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, é crime punido com detenção. 
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Assinale a alternativa correta: 

a) apenas I está correta. 

b) apenas II está correta 

c) apenas III está correta 

d) I e II estão incorretas 

e) II e III estão corretas 

 

47. De acordo com a Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 
8.072/1990) assinale a alternativa correta: 

a) É admitido o indulto, graça e anistia a agente que 
praticou crime hediondo. 

b) Os crimes de extorsão mediante sequestro e sequestro 
são equiparados ao hediondo. 

c) A progressão de regime, no caso dos condenados por 
crimes hediondos, dar-se-á após o cumprimento de 3/5 
(três quintos) da pena, se o apenado for primário.   

d) O sistema adotado pela legislação brasileira para 
rotular uma conduta como hedionda é o sistema misto. 

e) Embora tortura, tráfico de drogas e terrorismo não 
sejam crimes hediondos, também são insuscetíveis de 
fiança, anistia, graça e indulto. 

 

48. É correto afirmar a respeito do crime de disparo de 
arma de fogo, previsto na Lei n. 10.826/2003 (Estatuto 
do Desarmamento), que 

a) se trata de crime comum, de perigo abstrato e que não 
admite a suspensão condicional do processo.  

b) é inafiançável, de perigo concreto e que admite a 
suspensão condicional do processo.  

c) não admite a suspensão condicional do processo, é 
afiançável e trata-se de crime de mão-própria.  

d) é inafiançável, de perigo abstrato e que não admite a 
suspensão condicional do processo.  

e) se trata de crime próprio, afiançável e que admite a 
suspensão condicional do processo. 

 

 

 

 

 

 

49. Considerando os termos da Lei n. 7.716/1989, que 
trata dos crimes de racismo, é correto afirmar que: 

a) É constitucional a previsão de inafiançabilidade e 
imprescritibilidade do crime de racismo. 

b) O crime de racismo praticado por meio da rede mundial 
de computadores consuma-se no local onde sejam 
recebidas as manifestações racistas.  

c) Pratica crime aquele que, em virtude de preconceito de 
raça, impede ou obsta o acesso de alguém a 
restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes, 
ainda que não abertos ao público. 

d) Pratica crime aquele que, em virtude de preconceito de 
raça, impede ou obsta o acesso ou recusa atendimento 
de alguém em estabelecimentos esportivos, casas de 
diversões ou clubes sociais, ainda que não abertos ao 
público. 

e) Considera-se crime inafiançável e insuscetível de graça 
ou anistia a prática do racismo, por ele respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se 
omitirem. 

 

50. O crime de tortura (Lei n. 9.455/1997) tem pena 
aumentada de um sexto até um terço se for praticado:  

a) ininterruptamente, por período superior a 24 horas. 

b) por mais de um agente. 

c) contra mulheres. 

d) contra idosos. 

e) por criminoso habitual. 
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Prova Discursiva  
Carlos Roberto / Márcio Damasceno 

Mercado ilegal cresce no país em plena crise de segurança 

 

Apreensão bate recorde, mas novas rotas clandestinas surgem para driblar a repressão 

A apreensão de contrabando no Brasil foi recorde em 2017: a Receita Federal resgatou R$ 2,3 bilhões em produtos 
irregulares. É o maior valor desde 2010 e representa crescimento de quase 10% em relação a 2016. 

Na estimativa da indústria, as perdas para o mercado paralelo saltaram de R$ 89,3 bilhões em 2016 para R$ 100,2 
bilhões no ano passado. 

Na lista de itens confiscados há de cabelos a aeronaves, de inseticidas a máquinas caça-níqueis, de pneus para trator a 
videogames. 

No topo do ranking está o cigarro, com 221 milhões de maços recolhidos. Se colocados em linha reta, alcançariam 26,5 
mil quilômetros de comprimento. Mais do que a extensão da Muralha da China (21,2 mil quilômetros). 

Em valor, o cigarro também lidera: representou quase metade (R$ 1,08 bilhão) dos produtos apreendidos. 

O volume de drogas confiscadas por fisco e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também cresceu: 47,5 toneladas, 122,4% a 
mais que em 2016. 

Já a PRF apreendeu 354,3 toneladas de drogas e efetuou mais prisões, sendo 38.339 pessoas envolvidas em 
contrabando, um aumento de 21% sobre 2016. 

Um terço de todo o material recolhido no país se concentrou na região de Foz de Iguaçu (PR), onde ocorreram 1.513 
ações da Receita e operações integradas com as polícias Federal e Rodoviária. 

A área é uma das principais portas de entrada de armas, drogas, cigarros fabricados no Paraguai e de mercadorias 
trazidas da China para o Brasil por estradas ou barcos, por meio do lago Itaipu e do rio Paraná, em pontos próximos à 
Ponte da Amizade. 

Por região, as apreensões se destacam em São Paulo (22%), Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (20%). 

 

Disponível em: https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/mercado-ilegal-
cresce-no-pais-em-plena-crise-de-seguranca.shtml (com adaptações). Acesso em: 01 de julho de 2020. 

 

Barcos a remo escapam da PF no rio Paraná 

 

Travessia é feita sempre ao amanhecer; fiscalização fica a 2,5 km dos portos ilegais 

Silenciosamente, com remos, o barquinho cruza de uma margem à outra do rio. Outros fazem o mesmo trajeto nos dias 
seguintes, sempre ao amanhecer. A cena poderia até ser poética, não fosse composta por embarcações com 
contrabando que cruzam a fronteira entre o Paraguai e o Brasil todos os dias. 

 

A pouco mais de 200 quilômetros dali, onde os países são separados apenas por marcos de concreto no solo, a travessia 
é ainda mais corriqueira. Basta cruzar de carro com as mercadorias, drogas, armas e outros produtos ilegais por 
estradas rurais, graças à escassa fiscalização. 

Embora a região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina seja considerada a mais fiscalizada do país, o 
contrabando busca maneiras variadas de evitar ou driblar as barreiras criadas por órgãos de repressão. 

http://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/fronteiras-abertas/barcos-a-remo-escapam-da-pf-no-rio-parana.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/fronteiras-abertas/drogas-e-armas-sao-oferecidos-na-avenida-principal-de-ciudad-del-este.shtml
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Por três madrugadas seguidas, a Folha flagrou barcos atravessando o rio Paraná, em Foz do Iguaçu (PR), com 
contrabando, a cerca de dois quilômetros e meio de uma base da Polícia Federal, às margens do rio. 

A travessia ilegal é feita entre as 5h30 e as 7h, sempre no mesmo ponto, com desembarque em portos ilegais abertos às 
margens do rio Paraná e, dali, partem em veículos normalmente por estradas vicinais para evitar a fiscalização na BR-
277, principal via de acesso a Foz. 

Algumas embarcações levavam grandes volumes em sacolas iguais às oferecidas em lojas de Ciudad del Este, cidade 
paraguaia fronteiriça. 

Na Ponte da Amizade, que conta com fiscalização da PF, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Receita Federal e da 
Força Nacional, há laranjas do contrabando que chegam a cruzar o espaço até 15 vezes por dia em troca de R$ 10 a R$ 
20 por passagem. 

"A fiscalização cresceu, mas tem de avançar muito mais. Falta o país entender que, sem infraestrutura, o crime toma 
conta. Aperta a fiscalização em Foz, o crime migra, é só ver os dados de Mato Grosso do Sul", diz Luciano Stremel 
Barros, presidente do Idesf (Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras). 

Em 2016, foram apreendidos 702 carros no Paraná, ante 174 no estado vizinho. Já no ano passado, foram 530 e 246, 
respectivamente. No período, o total de caixas de cigarros apreendidas caiu de 117 mil para 101 mil no Paraná e cresceu 
de 105 mil para 117 mil em Mato Grosso do Sul. 

Com menos veículos flagrados, mas volume total maior, a avaliação é de que os cigarros estão entrando no Brasil em 
caminhões, pela região de Mundo Novo (MS). Em Foz, só é possível entrar no Brasil pela ponte, onde a Receita tem um 
caminhão scanner para verificar as cargas provenientes do Paraguai. 

 

Disponível em: https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/fronteiras-abertas/barcos-a-
remo-escapam-da-pf-no-rio-parana.shtml. Acesso em: 01 de julho de 2020. 

 

Tomando como referência os textos motivadores acima, escreva um texto que responda à seguinte pergunta: o 
contrabando é um grave problema nacional?  

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.  

 
 
 
 
 
 
 

http://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/mercado-ilegal-cresce-no-pais-em-plena-crise-de-seguranca.shtml
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-PC-PR-04-07-20 
 

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-04-07-20
https://www.estrategiaconcursos.com.br/sistema-de-questoes#/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

