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14º 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-15-08-20 
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PORTUGUÊS 

Adriana Figueiredo 

A ciência da biodiversidade 

 

A fronteira da biodiversidade é azul. Atrás das ondas, 
mais do que em qualquer outro lugar do planeta, está o maior 
número de seres vivos a descobrir. Os mares      parecem 
guardar a resposta sobre a origem da vida e uma potencial 
revolução para o desenvolvimento de medicamentos, 
cosméticos e materiais para comunicações. Prova do mundo 
escondido na água é a identificação recente de lulas colossais 
com mais de dez metros, de polvos que brilham no escuro e de 
demônios-do-mar transparentes. No Brasil, será oficialmente 
anunciada em breve a identificação de mais uma espécie de 
baleia em      nosso litoral. Cientistas descobriram no Rio de 
Janeiro uma nova espécie de arraia que vive nas trevas. E um 
inventário recém-concluído mostrará que Abrolhos tem a maior 
diversidade marinha de todo o Atlântico Sul.            

Conhecemos menos de 5% das criaturas marinhas. 
Das planícies abissais - o verdadeiro fundo do mar, que ocupa a 
maior parte da superfície da Terra - vimos menos      de 1%. 
Sabemos mais sobre a superfície da Lua e de  Marte do que do 
fundo do mar. Os oceanos são hoje o grande desafio para a 
conservação. 

Uma das descobertas mais surpreendentes é o 
acréscimo de mais uma espécie à lista de baleias que ocorrem 
no litoral brasileiro. Com a baleia-bicuda-de-True encontrada 
em São Sebastião, São Paulo, sobe para 43 o número de 
espécies de baleias registradas na costa do Brasil.            

- Essa descoberta mostra que os oceanos são nossa 
última fronteira.  Desconhecemos até o que existe na costa. O 
registro de mais uma espécie é um dos mais      importantes dos 
últimos anos e muda o conhecimento sobre nossa fauna - 
afirma um dos autores da descoberta, o pesquisador Salvatore 
Siciliano. 

A baleia-bicuda-de-True chega a ter seis metros de 
comprimento e não se imaginava que pudesse chegar ao litoral 
brasileiro. Seu registro sairá em breve na revista      científica 
Global Marine Environment. Encontrar registros novos de 
animais tão grandes quanto baleias impressiona, mas não 
surpreende os cientistas. Nos últimos anos,  descobriram-se não 
só novos registros, mas novas espécies de peixes e 
invertebrados marinhos - como estrelas-do-mar, corais, lulas e 
crustáceos.  

Oficialmente, por exemplo, há 1.300 espécies de 
peixes marinhos no Brasil. Mas os especialistas sabem  que esse 
número é muitas vezes maior.   

 

 

01. De acordo com o texto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 1. Há 1.300 espécies de peixes marinhos no Brasil. 

 2. Temos conhecimento de menos de 1% das criaturas 
que vivem no mar. 

 3. Os mares guardam a resposta sobre a origem da vida. 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 

 

02. A partir da leitura do texto, pode ser compreendido 
que: 

a) A baleia-bicuda-de-True é a mais nova espécie de baleia 
identificada no oceano. 

b) Os cientistas não ficaram surpresos com o registro da 
baleia-bicuda-de-True no litoral brasileiro. 

c) A diversidade marinha de Abrolhos será maior da 
América Latina. 

d) A identificação de novas espécies de lulas gigantes será 
benéfica para o desenvolvimento de novos 
medicamentos. 

e) A biodiversidade marinha é a mais estudada pelos 
cientistas e biólogos. 

 

03. O último parágrafo do texto mantém uma relação de  

a) contra-argumento do parágrafo anterior. 

b) explicação dos fatos mencionados nos dois últimos 
parágrafos 

c) exemplificação do período anterior.  

d) causalidade dos fatos mencionados no penúltimo 
parágrafo. 

e) consequência do período anterior. 
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04. Sobre abaixo, considere as seguintes afirmativas: 

 

 

1. O humor da charge está no fato de que a 
expressão “joia cara” se refere, na verdade, neste texto, 
a um botijão de gás. 

2. Há um desvio da norma padrão quanto a regência 
do verbo “lembrar” 

3. A forma verbal “adivinhe” está flexionada no 
presente do indicativo. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 

c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

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

 

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

a) Um professor, chinês em Yale segurando a xícara de 
café, ficava olhando o ponteiro de segundos do relógio, 
da sala de aula.  

b) Um professor chinês em Yale segurando a xícara de 
café, ficava olhando o ponteiro de segundos, do relógio 
da sala de aula.  

c) Um professor chinês em Yale, segurando a xícara de 
café, ficava olhando o ponteiro de segundos do relógio 
da sala de aula.   

d) Um professor chinês, em Yale segurando a xícara de 
café, ficava olhando o ponteiro de  segundos do relógio 
da sala de aula.  

e) Um professor chinês em Yale, segurando a xícara de 
café, ficava olhando, o ponteiro de segundos do relógio 
da sala de aula.  

 

06. Em relação ao padrão ortográfico vigente da língua 
portuguesa, considere as seguintes sentenças: 

1. Os direitos e deveres estabelecem-se primeiro na 
prática, depois por convenção. 

2. As recentes alterações no Código Civil brasileiro 
são elogiaveis em muitos aspectos. 

3. A culinária nacional ficaria empobrecida se se 
acabasse com os quitutes de origem indigena 

4. Deve-se salientar que foi nas cozinhas das casas-
grandes que muitos quitutes foram  abrasileirados. 

 

Segue(m) as normas da nova ortografia a(s) sentença(s): 

a) 1 apenas. 

b) 1 e 4 apenas. 

c) 2 e 3 apenas. 

d) 1, 2, e 4 apenas. 

e) 1 e  2 apenas. 

 

07. Considere o seguinte trecho: 

 A ciência moderna e a economia de mercado ________ 
entre as mais notáveis realizações humanas. A 
Revolução Científica do século XVII e a Revolução 
Industrial do século XVIII foram apenas o prelúdio do que 
viria em seguida - a revolução permanente dos últimos 
três séculos. Ciência e mercado são apostas na liberdade: 
liberdade balizada por padrões impessoais de 
argumentação e validação de teorias no primeiro caso; e 
por regras que ______ os marcos dentro dos quais a 
busca do ganho econômico por parte das pessoas é livre, 
no segundo. Por mais brilhantes, entretanto, que _____ 
suas inegáveis conquistas, é preciso ter uma visão clara 
do que podemos esperar que façam por nós: a ciência 
jamais ____ a nossa fome de sentido, e o mercado nada 
nos diz sobre a ética - como usar a nossa liberdade e o 
que fazer de nossas vidas. 

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

a) figura - fixa - é - aplacará 

b) figuram - fixa - eram - aplacarão 

c) figura - fixam - são - aplacará 

d) figuram - fixam - sejam - aplacará  

e) figura - fixam - são - aplacarão 
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08. Considere o seguinte trecho:   

O estilo de Greta Thunberg não me seduz. Mas isso não 
me impede de perceber que representa, provavelmente, 
milhões de jovens por esse mundo fora, e que, sem 
filtros, como quase todos os adolescentes, atira para a 
discussão verdades que mais ninguém consegue dizer a 
uma classe política estagnada e egoísta ______ filão 
programático se esgota nas bíblias da alta finança.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima. 

a) cujo. 

b) de que o. 

c) que o. 

d) cujo o. 

e) que. 

 

09.Considere o seguinte excerto: 

Ao contrário dos cães, gatos não fazem festa nem 
estardalhaço, não são excessivamente carentes de afeto, 
podem dormir e sonhar por um século e esquecer o 
mundo ao redor. Não por acaso, um ditado chinês diz: “O 
cachorro é um romance, e o gato, um poema". 

No ditado citado no texto, a conjunção e estabelece uma 
relação de: 

a) adição 

b) consequência 

c) explicação 

d) oposição 

e) concessão 

 

10. Considere o seguinte excerto: 

Nossas vidas são baseadas em interações e a comunicação 
verbal é a ferramenta mais __ mão para produzi-las. 
Ninguém discute __ máxima aristotélica de que o 
homem é um animal social inclinado ___ exteriorizar 
opiniões e sentimentos. Portanto, o silêncio imposto 
implica pesar, e quando um ente querido deixa de nos 
dirigir a palavra, experimentamos dor. O escritor Henry 
Fielding, em seu ensaio de 1743 dedicado __ conversa, a 
definiu como a troca de ideias mediante a qual se 
examina a verdade e na qual cada questão é analisada a  

 

  partir de diferentes pontos de vista, de modo que o 
conhecimento seja compartilhado. 

a) à - a - a - à 

b) à - à - a - à 

c) à - a - à - à 

d) a - a - a - à 

e) à - a - a - a 

 

11. Considere o seguinte excerto: 

Na narrativa tradicional, o narrador é em geral onisciente. 
Para citar um exemplo clássico: no Dom Quixote, de 
Cervantes, ele possui livre acesso à consciência da 
personagem principal. O Quixote personagem sabe 
menos a seu próprio respeito e a respeito daquilo que 
acontece do que o narrador de Cervantes. Mas hoje os 
tempos são outros, o universo se tornou complexo, os 
detalhes se multiplicaram e abriram passagem à 
alienação, à visão parcelada do mundo, em resumo: à 
falsa consciência. Um dos resultados desse 
desdobramento histórico, em termos artísticos, foi o 
narrador insciente, que não sabe nada, ou quase nada, 
tanto quanto o seu anti-herói (que é derrotado pelos 
obstáculos em vez de derrotá-los). 

Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:  

1. O pronome destacado “ele” faz referência a “Dom 
Quixote”.  

2. O termo destacado em “desse desdobramento 
histórico” refere-se a “universo”.  

3. A forma pronominal destacada em “derrotá-los” refere-
se a “obstáculos”. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 

b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

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

e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
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12. No trecho: “Os grandes oligopólios da internet fogem 
da responsabilização pela montanha de barbaridades a 
que dão vazão. Não pecam apenas pela passividade, 
contudo. Associam-se às estratégias liberticidas e 
censórias de ditaduras” a palavra destacada tem o 
sentido de: 

a) despótico 

b) arrogante 

c) genocida 

d) prepotente 

e) rompante 

 

13. Considere o texto a seguir: 

Uma hipótese é que o canto tenha precedido a fala, 
______ a pintura tenha antecedido a escrita, o que 
demonstraria que, de alguma maneira, os seres 
humanos foram programados para as artes.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima. 

a) bem como 

b) uma vez que 

c) para que 

d) contudo 

e) portanto 

 

14. Considere o texto a seguir: 

 As ideologias e as posições políticas são, ainda hoje, 
muito vistas em termos de Esquerda e Direita. Ao 
contrário do que seu uso indiscriminado pode sugerir, 
não são conceitos claros e a maioria das pessoas teriam 
dificuldade para defini-los com alguma precisão. As 
palavras estão sujeitas a empregos arbitrários e 
abusivos, de tal forma que acabam por ter seu sentido 
diluído ou tornado imprestável para uma comunicação 
adequada. 

No último período do texto estabelece-se uma relação 
de: 

a) finalidade. 

b) comparação. 

c) proporcionalidade. 

d) consequência 

e) conclusão. 

 

15. A respeito da regência verbal na língua portuguesa, 
assinale a alternativa correta. 

a) O aumento do desmatamento da floresta tropical 
implica em um desequilíbrio no ecossistema global. 

b) Algumas comunidades indígenas recorrem para a 
medicina ocidental para salvar seus doentes. 

c) Uma área de floresta que equivale o território francês  
já foi desmatada na região amazônica. 

d) A população indígena da Amazônia comunicou o 
avanço ilegal das áreas de garimpo ao governo do AM. 

e)  O desmonte das políticas ambientais corrobora com a 
degradação da Floresta Amazônica 

 
 

INFORMÁTICA 
Diego Carvalho / Renato Costa 

16. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente 
um protocolo de recebimento de e-mail, um protocolo 
de transferência segura de hipertextos, um protocolo de 
transferência de arquivos e um protocolo de atribuição 
de endereços léxicos aos recursos de uma rede de 
computadores: 

a) SMTP, HTTP, TCP e DHCP 

b) POP3, HTTPS, FTP e DNS 

c) IMAP4, FTP, IP, DHCP 

d) SMTP, IP, TCP e DNS 

e) IMAP, HTTPS, FTP e DHCP 

 

A respeito do Mozilla Firefox, responda à questão a seguir. 

17. Um usuário executou – em sequência – os atalhos 
CTRL + N, ALT+HOME, F11 e CTRL+P. Dessa forma, pode-
se dizer que o usuário irá: 

a) abrir uma janela privativa, acessar a página inicial, 
acionar o modo de tela cheia e imprimir a página atual. 

b) abrir uma nova janela, acessar o histórico, acionar a 
página de suporte e atualizar a página atual. 

c) abrir uma nova aba, acessar a página inicial, acionar o 
modo de tela cheia e imprimir a página atual. 

d) abrir uma nova aba, adicionar uma página aos 
favoritos, acionar a página de suporte e imprimir a 
página atual. 

e) abrir uma nova janela, acessar a página inicial, acionar o 
modo de tela cheia e imprimir a página atual. 
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18. Caso Jorge envie um e-mail que contenha um anexo 
para João com cópia oculta para José e João utilize a 
opção de “responder”,  

 a) somente Jorge receberá o e-mail, que não conterá o 
anexo. 

b) tanto Jorge quanto José receberão o e-mail, que não 
conterá o anexo. 

c) somente José receberá o e-mail, que conterá o anexo. 

d) tanto Jorge quanto José receberão o e-mail, que 
conterá o anexo. 

e) somente Jorge receberá o e-mail, que conterá o anexo. 

 

19. Assinale a alternativa que não apresenta um tipo de 
memória: 

a) RAM 

b) Chipset 

c) ROM 

d) Hard Disk (HD) 

e) Registradores 

 

20. Assinale a alternativa que contém o comando que 
permite acessar o diretório home de um usuário: 

a) cd ~ 

b) cd . 

c) cd .. 

d) cd - 

e) cd / 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

21. O setor pedagógico do Estratégia tem 14 funcionários, 
dos quais 8 são homens e 6, mulheres. Para organizar 
um evento com professores, é necessário montar uma 
comissão com 2 mulheres e 3 homens. De quantas 
maneiras diferentes essa comissão pode ser escolhida? 

a) Mais que 900 

b) Mais que 850 e menos que 900 

c) Mais que 800 e menos que 850 

d) Mais que 750 e menos que 800 

e) Menos que 750 

 

22. Uma empresa emprega 60 homens e 70 mulheres. 
Sabe-se que 75% dos homens falam Inglês, enquanto 
40% das mulheres não falam Inglês. Logo, o número de 
empregados desta empresa que são mulheres ou falam 
inglês é: 

a)  97. 

b) 115. 

c) 127. 

d) 130. 

e)  157 

 

23. Thiago gastou 4/5 de seu salário e lhe sobraram R$ 
350. Portanto, para que seu salário seja igual a R$ 2.000, 
ele precisa receber um amento de: 

a) Menos que 13,25%. 

b) Mais que 13,25% e menos que 13,75%. 

c) Mais que 13,75% e menos que 14,25%. 

d) Mais que 14,25% e menos que 14,75%. 

e) Mais que 14,75%. 

 

24. Considere falsa a afirmação “Se átomos são 
incontáveis, então eles são infinitos”. Logo, é verdade 
que 

a) átomos não são incontáveis. 

b) átomos são incontáveis e são infinitos. 

c) átomos não são incontáveis ou são infinitos. 

d) átomos não são infinitos. 

e) átomos não são infinitos e não são incontáveis. 

 

25. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
equivalente à afirmação: “Se o Náutico é campeão do 
torneio, então o Sport não é”. 

a) Se o Náutico é campeão do torneio, então o Sport 
também é.  

b) Se o Náutico não é campeão do torneio, então o Sport 
é.  

c) Se o Sport é campeão do torneio, então o Náutico não 
é.  

d) Se o Sport é campeão do torneio, então o Náutico 
também é.  

e) Se o Sport não é campeão do torneio, então o Náutico 
é. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

26. Acerca das regras atinentes às empresas públicas, 
assinale a alternativa correta. 

a) São pessoas jurídicas de direito privado, submetidas ao 
controle administrativo hierárquico do ente político 
instituidor. 

b) Não possuem patrimônio próprio, sendo que os bens e 
recursos usados na prestação do serviço pertencem ao 
ente federado instituidor. 

c) Ao ser feita a descentralização, é feita a transferência 
da execução e da titularidade dos serviços públicos 
descentralizados a esse ente. 

d) Na hipótese de exaustão dos recursos da empresa 
pública, incidirá a responsabilidade subsidiária do ente 
político instituidor. 

e) Possuem personalidade jurídica de direito privado, cuja 
criação deve ser autorizada mediante lei complementar. 

 

27. A atribuição que a Administração Pública possui para 
rever os atos praticados por seus subordinados, 
anulando-os se ilegais, ou revogando-os se forem 
inconvenientes ou inoportunos, derivam do poder 

a) de polícia. 

b) hierárquico. 

c) disciplinar. 

d) regulamentar. 

e) revisor. 

 

28. Quando um agente público, no exercício de suas 
funções, causa um dano a um terceiro, sua 
responsabilização de dará de forma 

a) direta e objetiva. 

b) subsidiária e objetiva. 

c) regressiva e subjetiva. 

d) concorrente e subjetiva. 

e) subsidiária e subjetiva. 

 

 

 

 

29. Acerca do controle judicial dos atos administrativos 
praticados pela Administração Pública, é correto afirmar 
que 

a) é possível a apreciação do mérito da decisão 
administrativa que viole os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 

b) a anulação decretada na via judicial produzirá efeitos ex 
nunc. 

c) em razão do poder-dever de agir, o Judiciário analisará, 
de ofício ou mediante requerimento, atos praticados em 
contrariedade ao ordenamento jurídico. 

d) é incabível o controle judicial prévio. 

e) a coisa julgada administrativa não impede a apreciação 
judicial de atos praticados em contrariedade à lei. 

 

30. Como exemplo de serviço público uti universi, 
podemos citar 

a) a iluminação pública. 

b) o transporte coletivo urbano. 

c) o fornecimento de gás canalizado. 

d) a coleta de lixo domiciliar. 

e) a telefonia. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Ricardo Vale 

31. De acordo com a Constituição Federal, o exercício do 
direito de reunião: 

a) Exige a obtenção de autorização perante a autoridade 
competente. 

b) Exige o prévio aviso ao Poder Público, caso tenha sido 
marcada outra reunião para o mesmo local, no mesmo 
horário.  

c) Impõe a ausência de armas e a finalidade pacífica, bem 
como o registro perante o órgão competente. 

d) Não permite que seja frustrada outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local.  

e) É livre e garantido em norma de eficácia plena, não 
sendo admitida a interferência estatal.  

 



 9 
14º Simulado PC-PR 15/08/2020 

 

 

32. Analise os itens a seguir, sobre as disposições 
constitucionais relativas à seguridade social: 

1. A seguridade social será financiada 
exclusivamente com recursos provenientes do 
orçamento público. 

2. A seguridade social compreende a saúde, a 
educação e a previdência social. 

3. São objetivos da seguridade social a seletividade e 
a distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

4. A seguridade social tem gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

Estão corretos: 

a) 2 e 3, apenas. 

b) 3 e 4, apenas. 

c) 1 e 4, apenas. 

d) 2, 3 e 4, apenas. 

e) 1, 2, 3 e 4. 

 

33. Sobre o estado de sítio e o estado de defesa, 
consoante o que determina a Constituição da República, 
pode-se afirmar que: 

a) O estado de defesa, medida mais gravosa, deverá ser 
decretado pelo Congresso Nacional. 

b) O estado de defesa não terá duração superior a trinta 
dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 

c) O estado de sítio deverá ser decretado pelo Presidente 
da República e, em seguida, aprovado pelo Congresso 
nacional. 

d) O Congresso Nacional permanecerá fechado durante a 
vigência do estado de sítio. 

e) Na vigência do estado de defesa, poderá ser ordenada a 
permanência obrigatória em localidade determinada. 

 

34. O Presidente da República foi flagrado durante a 
prática de crime comum. Segundo o que dispõe a 
Constituição Federal, pode-se afirmar que:  

a) O Presidente da República não poderá ser preso.  

 

 

 

b) O Presidente poderá ser levado à prisão, mas a 
manutenção do cárcere dependerá de decisão da 
maioria absoluta dos membros da Câmara dos 
Deputados.  

c) Se o crime não tiver sido cometido em razão do 
mandato, o Presidente não poderá ser responsabilizado. 

d) O STF somente poderá processar o Presidente se 
houver autorização do Senado Federal. 

e) O Presidente poderá ser preso e, nessa situação, ficará 
suspenso de suas funções pelo prazo de 180 dias.  

 

35.  Janete é vereadora no Município X. Sua irmã, Dinete, 
deseja se candidatar, nas próximas eleições municipais, 
ao cargo de prefeita. Nessas condições, atendidos os 
demais requisitos constitucionais, pode-se concluir que: 

a) Dinete somente poderá se candidatar caso Janete 
renuncie nos 6 meses anteriores ao pleito. 

b) Dinete somente poderá se candidatar caso Janete não 
seja candidata à reeleição. 

c) Dinete poderá se candidatar, mas, nesse caso, Janete 
não poderá concorrer ao cargo de vereadora. 

d) Dinete apenas poderá lançar sua candidatura a cargos 
fora da circunscrição do Município X. 

e) Não há qualquer impedimento à candidatura de Dinete 
ao cargo de prefeita do Município X. 

 

 

DIREITO PENAL 
Priscila Silveira 

36. No que se refere à aplicação da lei penal, assinale a 
opção correta: 

a) Quanto ao lugar do crime, o sistema penal brasileiro 
adotou a teoria do resultado ou mista.  

b) A lei penal nova mais benéfica retroage para abarcar 
também os fatos ocorridos antes de sua vigência, 
devendo aplicar-se inclusive aos processos com decisão 
já transitada em julgado, cabendo ao juízo da execução a 
sua aplicação. 

c) O Código Penal Brasileiro, quanto ao tempo do crime, 
acolheu a teoria do resultado. 
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d) Nos crimes permanentes e nos delitos praticados na 
forma continuada, sobrevindo lei nova mais severa 
durante o tempo de ocorrência do crime, não pode ela 
ser aplicada diante do princípio previsto na Constituição 
Federal que é expresso ao prever que a lei penal não 
retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 

e) De acordo com a lei penal brasileira, o território 
nacional estende-se a embarcações e aeronaves 
brasileiras de natureza pública, desde que se encontrem 
a serviço do governo brasileiro. 

 

37. Com relação ao concurso de pessoas, marque a opção 
correta: 

a) No CP, adota-se, em relação ao concurso de agentes, a 
teoria monística ou unitária, segundo a qual, aquele que, 
de qualquer modo, concorre para o crime incide nas 
penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade; 
no referido código, adota-se, ainda, o conceito restritivo 
de autor, entendido como aquele que realiza a conduta 
típica descrita na lei, praticando o núcleo do tipo. 

b) No concurso de pessoas, se a participação for de menor 
importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a 
dois terços. 

c) se algum dos concorrentes quis participar de crime 
menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena do crime 
cometido, reduzida de um a dois terços. 

d) a instigação e o auxílio, em qualquer hipótese, são 
puníveis mesmo que o crime não ocorra. 

e) as circunstâncias e as condições de caráter pessoal se 
comunicam, sejam, ou não, elementares do crime. 

 

38. Sobre a imputabilidade é correto afirmar: 

a) A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou 
substância de efeitos análogos, não exclui a 
imputabilidade penal. 

b) Se o agente, por embriaguez proveniente de caso 
fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação 
ou da omissão, a plena capacidade de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento, a pena pode ser reduzida de 
um terço à metade.  

 

 

 

c) O agente que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação 
ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento, pode ter a sua pena reduzida 
de um a dois terços. 

d) Os menores de dezoito anos são penalmente 
imputáveis. 

e) A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou 
substância de efeitos análogos, não exclui a 
imputabilidade penal.  

 

39. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, 
assinale a opção correta: 

a) o concurso de duas ou mais pessoas é causa de 
aumento de pena do furto e circunstância qualificadora 
do roubo; 

b) A receptação é punível, ainda que desconhecido ou 
isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. 

c) O roubo impróprio poderá ser cometido mediante 
violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que 
reduza a vítima à impossibilidade de resistência. 

d) O crime de estelionato é praticado quando alguém 
subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel 
consistente em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com 
abuso de confiança, ou mediante fraude; 

e) É considerado qualificado o crime de furto (CP, art. 155, 
§ 4° ) praticado por funcionário público (ou equiparado) 
no exercício da função. 

 

40. Com relação aos crimes contra a Administração 
Pública, é correto afirmar: 

a) Pratica corrupção passiva o funcionário público que 
solicita ou recebe vantagem indevida, para si ou para 
outrem, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 
mas em razão dela. 

b) Pratica concussão o funcionário público que se apropria 
de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. 

c) No peculato culposo, a reparação do dano, em qualquer 
momento do processo e até a sentença recorrível, reduz 
em um terço a pena imposta. 
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d) Pratica concussão o funcionário público que exigir, para 
si ou para outrem, vantagem devida, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la. 

e) Pratica prevaricação o funcionário público que pratica, 
retarda ou deixa de praticar ato de ofício com infração 
de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de 
outrem:  

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Luciana Peixoto 

41. Sobre a ação penal privada supletiva é incorreto 
afirmar que: 

a) Esta espécie de ação penal privada, além de previsão no 
Código de Processo Penal, possui autorização 
constitucional, constituindo garantia fundamental do 
cidadão. 

b) Ocorre quando o ofendido ou seu representante legal 
oferece queixa, em delitos de ação penal pública, diante 
da inércia do Ministério Público (não oferecimento da 
denúncia no prazo legal). 

c) A ação em questão é regida pelos princípios pertinentes 
à ação penal pública e em caso de negligência do 
querelante, o Ministério Público retoma a ação como 
parte principal. 

d) Oferecida a ação penal privada supletiva, o Ministério 
Público está impedido de aditar a queixa, repudiá-la e 
oferecer denúncia substitutiva.  

e) É uma faculdade do ofendido, que poderá oferecer a 
queixa-crime substitutiva no prazo decadencial de seis 
meses, contado desde o fim do prazo que possui o 
Ministério Público para oferecer denúncia. 

 

42. Quanto ao exame de corpo de delito e às perícias em 
geral, de acordo com o Código de Processo Penal, 
assinale a alternativa correta. 

a) Se o objeto ou material a ser analisado se encontrar em 
comarca diversa daquela onde se situa a autoridade 
policial presidente da investigação ou o juiz, o exame 
pericial será feito por carta precatória, sendo o perito, 
em regra, nomeado pelo juízo deprecado. 

b) Para que seja realizada a exumação, o administrador do 
cemitério público indicará o lugar da sepultura, sob pena 
de desobediência, diferente será o procedimento em  

 

  cemitério particular, onde será necessária autorização 
judicial. 

c) Para constatação do crime de lesão corporal grave que 
resulta na incapacidade da vítima para as ocupações 
habituais por mais de 30 dias, é indispensável exame de 
corpo de delito complementar 30 dias a data do crime, 
que não pode ser suprido pela prova testemunhal.  

d) O sistema do livre convencimento motivado do juiz, 
determina que ao proferir a sentença, o juiz precisa 
motivar suas decisões nos elementos de prova 
existentes nos autos, sendo assim, não pode rejeitar no 
todo ou em parte o laudo pericial apresentado pelos 
peritos oficiais. 

e) A autópsia é indispensável em todos os casos de morte 
violenta e será feita pelo menos seis horas depois do 
óbito para o surgimento de incontroversos sinais 
tanatalógicos. 

 

43. A respeito da prisão preventiva, analise as afirmativas 
a seguir. 

I. Se o juiz verificar pelas provas constantes dos 
autos que o agente praticou o fato em estado de 
necessidade, poderá decretar a prisão preventiva de 
forma fundamentada. 

II. Durante a faze processual, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento 
do Ministério Público, do querelante ou do assistente. 

III. Será admitida a prisão preventiva quando houver 
dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta 
não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, 
devendo o preso ser colocado imediatamente em 
liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese 
recomendar a manutenção da medida.  

IV. O juiz que decretar a prisão preventiva deverá 
revisar a necessidade de sua manutenção de ofício, no 
momento de prolação da sentença, mediante decisão 
fundamentada.  

Marque a alternativa correta: 

a) I e III estão corretas. 

b) II, III e IV estão corretas. 

c) apenas a III está correta 

d) III e IV estão corretas. 

e) I, II e III estão corretas. 
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44. Considerando as disposições do Código de Processo 
Penal, assinale a alternativa correta. 

a) A reprodução simulada dos fatos poderá ser 
determinada pela autoridade policial para verificar o 
modus operandi do autor, desde que a vítima não seja 
criança. 

b) Somente após finalizados os atos de investigação, a 
autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver 
sido apurado e enviará autos ao juiz competente, não 
podendo indicar testemunhas que não tiverem sido 
inquiridas. 

c) Se o indiciado pelo crime de tráfico de drogas estiver 
solto, o inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias, 
prorrogáveis quando o fato for de difícil elucidação. 

d) Durante investigação de crime de sequestro, o 
delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer 
órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa 
privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de 
suspeitos, sendo prescindível autorização judicial. 

e) Nas comarcas em que houver mais de uma 
circunscrição policial, a autoridade com exercício em 
uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja 
procedendo, ordenar diligências em circunscrição de 
outra, mediante expedição de carta precatória. 

 

45. Em caso de conexão ou continência, impõe-se a 
junção dos feitos para evitar decisões contraditórias e 
facilitar a prova, sendo indispensável o conhecimento do 
foro prevalente. Sobre os dispositivos legais presentes 
no CPP, relacionados à competência, assinale a 
alternativa correta: 

a) No caso de única infração penal praticada em 
coautoria, a competência será determinada pela 
conexão. 

b) O júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida e as 
infrações conexas, de outro órgão da jurisdição comum. 

c) A conexão e a continência importarão unidade de 
processo e julgamento no concurso entre a jurisdição 
comum e a militar. 

d) No concurso de jurisdições da mesma categoria, 
preponderará a do lugar da infração, à qual for 
cominada a pena menos grave. 

 

 

e) Se duas ou mais infrações tiverem sido praticadas, por 
várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e 
o lugar, a competência será determinada pela 
continência. 

 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  
Marcos Girão / Paulo Guimarães 

46. Considerando os crimes previstos na Lei n. 
11.343/2006, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O agente que oferecer droga, eventualmente e sem 
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem, não comete crime. 

b) Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de 
droga não é conduta típica. 

c) O crime de tráfico de drogas previsto pelo art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 terá a pena aumentada se a infração 
tiver sido cometida nas dependências ou imediações de 
estabelecimentos de ensino ou de sedes de entidades 
estudantis. 

d) Não é permitida à autoridade policial a destruição 
imediata de plantações ilícitas de substâncias 
entorpecentes antes da realização, no local, de laudo 
pericial definitivo, por perito oficial. 

e) Para configuração do crime de associação para fins de 
tráfico de drogas, previsto pelo art. 35 da Lei n. 
11.343/2006, é necessária a estabilidade do vínculo 
entre três ou mais pessoas. 

 

47. Consideram-se crimes equiparados a hediondos, 
dentre outros: 

a) o tráfico de drogas e o terrorismo. 

b) o atentado violento ao pudor e o estupro. 

c) o latrocínio e o sequestro qualificado. 

d) a lavagem de dinheiro e o crime organizado. 

e) homicídio qualificado e tortura. 
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48. Constitui crime previsto no Estatuto do 
Desarmamento: 

a) importar acessório de arma de fogo sem autorização da 
autoridade competente. 

b) realizar, no interior de um veleiro que navega distante 
da costa, disparo de arma de fogo para o alto. 

c) possuir, sem autorização da autoridade competente, 
maquinismo destinado à recarga de munição. 

d) manter sob sua guarda, no consultório médico de que é 
titular, arma de fogo de uso permitido registrada em seu 
nome. 

e) trazer consigo, culposamente e sem autorização para o 
porte, munição para arma de fogo de uso restrito. 

 

49. Em relação ao previsto na Lei n. 10.826/2003, é 
correto afirmar que: 

a) aos residentes em área rural, para os fins de 
autorização da manutenção da arma de fogo pelo 
proprietário que possuir o certificado de registro, 
considera-se residência ou domicílio do imóvel rural 
exclusivamente a sede do imóvel (casa). 

b) é considerada como crime a conduta de disparar de 
forma culposa arma de fogo ou acionar munição em 
lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública 
ou em direção a ela. 

c) deixar de observar as cautelas necessárias para impedir 
que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de 
deficiência mental se apodere de arma de fogo que 
esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade é 
considerado crime mesmo que o menor não efetue 
nenhum disparo ou realize qualquer outra conduta 
perigosa com referido armamento. 

d) o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito 
prevê pena menor do que o crime de porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito. 

e) a conduta de deixar de observar as cautelas necessárias 
para impedir que menor de 18 (dezoito) anos se apodere 
de arma de fogo que esteja sob sua posse é considerada 
fato atípico. 

 

 

 

 

50. Segundo a Lei n. 9.605/1998 (Lei de crimes contra o 
Meio Ambiente), são circunstâncias que agravam a pena, 
quando não constituem ou qualificam o crime, EXCETO: 

a) reincidência. 

b) ter o agente cometido a infração para obter vantagem 
pecuniária. 

c) ter o agente cometido a infração coagindo outrem para 
a execução material da infração. 

d) ter o agente cometido a infração em período de defeso 
à fauna. 

e) ter o agente cometido a infração em domingos ou 
feriados. 
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno 

O que é a 'cultura de cancelamento' 

 

Mobilização por boicote a empresas ou pessoas que tiveram comportamento considerado errado ou inadequado (como 
comentários racistas) divide progressistas e causa debate nos EUA. 

O movimento hoje conhecido como "cultura do cancelamento" começou, há alguns anos, como uma forma de chamar a 
atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos 
oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas.  

Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera errado, 
registra em vídeo ou foto e posta em sua conta, com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e 
autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, 
em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. 

 

Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/o-que-e-a-cultura-de-
cancelamento,05b5636a91de9260d31e6fe84d2938750qtcg903.html. Acesso em: 12 de agosto de 2020 [adaptado]. 

 

"Gabriela Pugliesi cancelada" é resultado de uma sequência de situações polêmicas 

 

"Se a intimidade com a audiência fosse diferente, ela talvez tivesse contornado de uma maneira tranquila", explica a 
pesquisadora Issaaf Karhawi. 

Em meio à pandemia do novo coronavírus, em que autoridades de saúde do mundo inteiro pedem para que as pessoas 
fiquem em casa, a influenciadora digital Gabriela Pugliesi resolveu dar uma festa em casa para poucos amigos. Não 
contente, ela e seus amigos resolveram registrar tudo nas redes sociais. 

Tudo pegou muito mal. Milhões de pessoas não gostaram do desrespeito com a situação em que estamos vivemos e no 
dia seguinte ela foi obrigada a pedir desculpas para seus seguidores. 

Mesmo assim a audiência não aceitou o que ela tinha para dizer, e Gabriela acabou sendo cancelada pelas redes sociais. 
Em consequência, ela desativou o perfil no Instagram. A situação foi além da reação negativa da audiência, pesou no 
bolso e mais de dez marcas quebraram contratos com a influenciadora. 

 

Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/entry/gabriela-pugliesi-
cancelada_br_5ea9caedc5b63115cec2c5a7. Acesso em: 12 de agosto de 2020. 
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O que "sinal de OK" retratado como racista nas redes revela sobre a "cultura de cancelamento". 

 

No último dia 3 de junho, o americano Emmanuel Cafferty, de 47 anos, voltava para casa depois de mais um dia de 
trabalho. Sua rotina era passar entre 8 e 12 horas diárias em inspeções na rede subterrânea de gás e eletricidade da 
cidade de San Diego, na Califórnia. Era fim de tarde e fazia calor. Ao volante da caminhonete da empresa, ele mantinha 
a janela aberta, com o braço esquerdo para fora. Segundo Cafferty, ele estalava as juntas dos dedos da mão esquerda 
distraidamente, o polegar alongando os demais dedos em direção à palma da mão, um gesto que repetiu algumas vezes 
durante a entrevista com a BBC News Brasil. 

"Foi nesse momento que um homem desconhecido, com um celular e uma conta de Twitter, virou minha vida de cabeça 
pra baixo", contou Cafferty. 

Fazia apenas uma semana que George Floyd, um homem negro e desarmado, havia sido morto por um policial branco 
em Minneapolis. As imagens do assassinato de Floyd causaram o que tem sido considerada a maior onda de protestos 
populares contra o racismo nos Estados Unidos. Nesse contexto, o estalar de dedos de Cafferty acabou interpretado por 
um motorista de outro veículo como um gesto específico, um símbolo usado por movimentos supremacistas brancos. 

"Esse homem começou a buzinar e me xingar. Ele gritava: 'Você vai continuar fazendo isso?' E sacou o celular para 
fotografar. Achei que eu talvez tivesse fechado ele no trânsito, por acidente. Mas estávamos os dois parados no 
semáforo, eu não estava entendendo nada", relata Cafferty. 

Duas horas após o incidente, seu supervisor telefonou para dizer que ele havia sido denunciado como racista nas redes 
sociais e estava sendo suspenso do trabalho, sem vencimentos. Uma hora mais tarde, seus colegas chegaram à sua casa 
para levar a caminhonete e o computador da empresa embora. Cinco dias depois, ele estava demitido. 

"Foi assim que eu perdi o melhor emprego que já tive na vida", diz Cafferty. Sem faculdade, filho de migrantes 
mexicanos, ele vivia sua versão do sonho americano. Ganhava US$ 41 por hora, o dobro do salário de seu emprego 
anterior, e tinha plano de saúde e de aposentadoria pela primeira vez na vida. Quando conseguiu a vaga, há seis meses, 
ele, as três filhas e os netos saíram para jantar em comemoração. 

 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-53458452. Acesso em: 12 de agosto de 2020. 

 

Considerando os textos acima como motivadores, escreva um texto dissertativo sobre os aspectos positivos e negativos 
da cultura do cancelamento. Seu texto deve:  

•  contextualizar o tema;  

•  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-15-08-20 
 
 

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

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 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 

https://bit.ly/Simulado-PC-PR-15-08-20
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

