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Simulado Especial 

1º Simulado PC PA – Escrivão  
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PC PA; 

2 – A prova contém 60 questões 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, 
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-PCPA-Escrivão-22-11  
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PORTUGUÊS 

Janaína Arruda 

TEXTO I 

“NYT” destaca crescimento populacional na 
Amazônia e preocupação ambientalista 

 

1.§ Reportagem do jornal americano “New York Times” 
publicada neste domingo revela o surgimento e o 
crescimento de diversas cidades em meio à Amazônia, 
dizendo que os cientistas estão alarmados com a chegada 
de projetos industriais na região.  

2.§ O jornal diz que a expansão dessas cidades é evidente 
em locais como Parauapebas, que, em uma geração, 
evoluiu de uma pequena colônia marcada por conflitos de 
mineiros para uma cidade com shopping e concessionária 
da Chevrolet.  

3.§ Embora a ditadura militar tenha construído estradas 
no intuito de ocupar a Amazônia e defendê-la dos 
estrangeiros, o desmatamento que o crescimento 
populacional tem causado na região preocupa cientistas.  

4.§ Alguns pesquisadores dizem que o êxodo rural em 
países tropicais como o Brasil na verdade ajuda a diminuir 
o desmatamento, já que algumas áreas rurais se 
conservam por ter uma diminuição populacional, o que 
ajuda no reflorestamento.  

5.§ Porém, a maior parte dos cientistas discorda dessa 
visão. Eles dizem que a migração aumenta o 
desmatamento porque dá espaço para que pecuaristas, 
que já são responsáveis por reduzir em boa parte as áreas 
florestais, comprem terras de pequenos agricultores e 
expandam seus negócios.  

6.§ Das 19 cidades brasileiras que dobraram seu número 
de habitantes na última década, dez se encontram na 
região amazônica, de acordo com o último censo. Manaus, 
capital do Estado do Amazonas, cresceu 22% em 
população entre 2000 e 2010.  

7.§ O jornal diz que aproximadamente 25 milhões de 
pessoas vivem atualmente na Amazônia. Enquanto o Brasil 
no geral cresceu 12% nos últimos dez anos, na região o 
salto foi de 23%.  

8.§ O “New York Times” diz que o crescimento se deveu ao 
aumento das famílias e à pobreza local, que leva pessoas a 
deixarem o campo e se mudar para essas cidades em busca 
de trabalho. Mas a razão principal é a expansão econômica.  

9.§ Incentivos fiscais para a indústria de manufatura 
promoveram crescimento populacional em Manaus e nas 
cidades vizinhas. Já cidades como Sinop, no Mato Grosso, 
cresceram cerca de 50% graças à expansão da soja.  

 

 

Construções de grandes hidrelétricas também 
impulsionaram os dados habitacionais na Amazônia.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1191018-nyt-
destacacrescimento-populacional-na-amazonia-e-

preocupacaoambientalista.shtml 

 

01. Em relação ao texto, é correto afirmar: 

a) As estradas criadas no período da ditadura militar 
no intuito de ocupar a Amazônia e defendê-la dos 
estrangeiros preocupam os cientistas.  

b) Manaus, capital do Estado do Amazonas, cresceu 
22% em população entre 2000 e 2010, sendo a 
maior cidade do país em número de habitantes na 
última década.  

c) De acordo com os pesquisadores, o êxodo rural em 
países tropicais ajuda a aumentar o desmatamento, 
uma vez que algumas áreas rurais se mantêm por 
ter uma diminuição populacional, o que prejudica 
no reflorestamento.  

d) Segundo o jornal, o crescimento populacional se 
deve exatamente a dois fatores: ao aumento das 
famílias e à pobreza local, o que leva pessoas a 
deixarem o campo e se mudar para esses locais em 
busca de trabalho. 

e) Grande parte dos cientistas afirma que a migração 
eleva o desmatamento,  já que dá espaço para que 
pecuaristas comprem terras de pequenos 
agricultores e expandam seus negócios.  

 

02. Em ‟Embora a ditadura militar tenha construído 
estradas no intuito de ocupar a Amazônia e defendê-
la dos estrangeiros, o desmatamento que o 
crescimento populacional tem causado na região 
preocupa cientistas.″ a expressão em destaque  

a) indica uma ideia temporal, visto que se relaciona 
ao período da ditadura militar. 

b) indica uma conclusão acerca da construção de 
estradas na Amazônia. 

c) indica a causa do ocupação da região Amazônica. 

d) indica uma ideia concessiva contrária à ação 
principal, porém incapaz de impedi-la. 

e) indica uma adversidade em relação ao 
desmatamento e ao crescimento populacional. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1191018-nyt-destacacrescimento-populacional-na-amazonia-e-preocupacaoambientalista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1191018-nyt-destacacrescimento-populacional-na-amazonia-e-preocupacaoambientalista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1191018-nyt-destacacrescimento-populacional-na-amazonia-e-preocupacaoambientalista.shtml
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03. Assinale a expressão destacada que NÃO funciona 
como complemento de um verbo 

a) Incentivos fiscais para a indústria de manufatura 
promoveram crescimento populacional... 

b) ... os cientistas estão alarmados com a chegada de 
projetos industriais na região.  

c) ... a maior parte dos cientistas discorda dessa 
visão. 

d) O “New York Times” diz que o crescimento se 
deveu ao aumento das famílias... 

e) Reportagem do jornal americano “New York 
Times” publicada neste domingo revela o 
surgimento...  

 

04. A sequência verbal tenha construído  está 
conjugada no  

a) pretérito perfeito do subjuntivo composto.  

b) presente do indicativo composto  

c) pretérito perfeito do indicativo composto. 

d) futuro do subjuntivo composto.  

e) futuro do indicativo composto.  

 

05. Em ‟O jornal diz que a expansão dessas cidades 
é evidente ″ a oração em destaque é uma: 

a) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

b) Oração Subordinada Substantiva Completiva 
Nominal. 

c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

d) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

e) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta.  

 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Jhoni Zini 

06. Assinale a alternativa que contém uma sentença 

que não é uma proposição. 

a) Todos os homens são honestos. 

b) Aquele que foi ao parque correu. 

c) Protocole o documento antes das 12h. 

d) Carlos é um advogado talentoso. 

e) Pelé marcou mais de 100 gols pela seleção 

brasileira. 

 

 

07. Considere a seguinte proposição:  

“Se Pedro casar com Maria, então ele mudará de 

Estado”.  

Assinale a alternativa que apresenta a proposição 

composta equivalente. 

a) “Se Pedro não casar com Maria, então ele não 

mudará de Estado”.  

b) “Se Pedro não casar com Maria, então ele mudará 

de Estado”. 

c) “Pedro casou com Maria e não mudou de Estado”. 

d) “Pedro casou com Maria ou não mudou de Estado”. 

e) “Se Pedro não mudou de Estado, então não casou 

com Maria”. 

 

08. Considere a proposição “Se as forças policiais 

aumentam sua estrutura ou aumentam o efetivo, 

então a segurança da população aumenta”. Nesse 

caso, a quantidade de linhas da tabela verdade é 

igual a: 

a) 2 

b) 4 

c) 8 

d) 16 

e) 32 

 

09. Considere a seguinte proposição condicional: 

 “Se jogo xadrez, então gosto de matemática”. 

 Por definição, a negação dessa proposição 

condicional será dada por 

a) “Se não jogo xadrez, então não gosto de 

matemática.” 

b) “não jogo xadrez e não gosto de matemática.” 

c) “ou Jogo xadrez ou não gosto de matemática.” 

d) “jogo xadrez e não gosto de matemática.” 

e) não jogo xadrez ou gosto de matemática.” 
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10. Considere a sequência: 

ESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIA... 

Qual é a 305ª letra dessa sequência? 

a) E 

b) S 

c) T 

d) A 

e) G 

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

11. Nos Sistemas de Informação, conhecimento é 
uma propriedade 

a) subjetiva, inerente a quem analisa os dados ou as 
informações. 

b) decorrente de uma posição objetiva, sem qualquer 
correlação com dados ou informações. 

c) não atrelada ao ser humano, uma vez que não se 
tem condição de verificar de fato o que é. 

d) que não consegue atribuir significado aos dados e 
informações presentes no contexto. 

e) obtida após experiencias próprias do sujeito e não 
por levantamento de dados e informações. 

 

12. Qual equipamento de rede possui um domínio de 
colisão e operações de transmissão por broadcast 
nas redes em que for implementado(a)? 

a) Ponte (bridge) 

b) Hub 

c) Ponto de acesso sem fio 

d) Roteador 

e) Switch 

 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O ESTADO DO 
PARÁ 

Sérgio Henrique 

13. O primeiro trimestre de cada ano costuma ser o 

que apresenta os níveis mais baixos de 

desmatamento na Amazônia, devido às chuvas 

fortes que marcam o inverno amazônico e 

dificultam a propagação de incêndios e a própria 

operação de desmate. Este ano, entretanto, nem a 

chuva impediu que o desmatamento na Amazônia 

Legal entre janeiro e março alcançasse a marca 

recorde para o período de 796,08 km², de acordo 

com os alertas do sistema Deter, do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 

 

 

Sobre a questão do desmatamento na Amazônia 

Legal é correto afirmar que:  

a) Os conflitos ocorridos no campo quase 

desapareceram com a implantação das políticas de 

assentamentos rurais na região, bem como o 

aumento das queimadas que impossibilitaram as 

disputas pela terra.  

b) Em abril de 2020, a maioria (60%) do 

desmatamento ocorreu em áreas de assentamentos 

e Terras Indígenas. O restante do desmatamento foi 

registrado em Unidades de Conservação (22%) e 

Unidades de Conservação (15%). 
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c) Os estados que lideraram o desmatamento no 

primeiro trimestre de 2020 foram, respectivamente 

o Pará, com 257,24 km², e o Mato Grosso, com 

267,07 km² desmatados.  

d) De acordo com os especialistas, o aumento no 

primeiro trimestre está relacionado com o ritmo de 

desmatamento, apresentando tendência desde o 

ano passado devido as políticas que afrouxaram a 

fiscalização, das restrições às operações de 

fiscalização, da redução do número de multas, entre 

outros. 

e) Conforme observado no gráfico, os três principais 

estados da Região Norte, Amazônia, Mato Grosso e 

Pará, são os principais desmatadores da região, 

devido a sua localização estratégica na área de 

fronteira agrícola.  

 

14. Pará terá primeira rede móvel 5G em um 

ambiente universitário  

O Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações, Automação e Eletrônica (Lasse) 

lançará nesta sexta-feira (25) a rede PA5Ge. O 

sistema funcionará dentro da Universidade Federal 

do Pará (UFPA) e do Parque de Ciência e Tecnologia 

Guamá (PCT). O PA5Ge será a primeira rede móvel 

5G privativa instalada em um ambiente 

universitário e de pesquisa no Brasil. 

Fonte: https://belem.com.br/noticia/2617/para-tera-

primeira-rede-movel-5g-em-um-ambiente-universitario 

 

A respeito da temática, assinale a alternativa 

incorreta:  

a) A partir dos resultados esperados da PA5Ge, a 

UFPA pretende popularizar a tecnologia 5G para 

transmitir dados (Internet) aos celulares dos 

moradores das localidades. 

b) O 5G é o próximo passo evolutivo para a banda 

larga sem fio. Sua missão é elevar, e muito, as 

potencialidades da rede atual, conhecida como 4G.  

 

c) A grande vantagem da tecnologia 5G é que o seu 

alcance é maior devido ao comprimento de ondas 

ser maior. 

d) Entre as principais características é a velocidade 

mais rápida de conexão à internet no celular; 

diminuição do tempo de downloads e uploads; 

conexões mais estáveis e ampla cobertura. 

e) Como o leilão do espaço de espectro destinado 

exclusivamente ao 5G (a faixa de 3,5GHz) só deve 

acontecer no ano que vem, inicialmente serão 

compartilhadas as faixas de transmissão já 

utilizadas pelas gerações anteriores.  

 

 

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

15. A média aritmética simples dos salários de 30 

funcionários de uma empresa era R$ 1.610,00. 

Esses funcionários tiveram um aumento em seus 

salários de maneira que os que recebiam R$ 

1.500,00 ou mais tiveram um acréscimo de R$ 

20,00, e os que recebiam menos de R$ 1.500,00 

tiveram um acréscimo de R$ 50,00. Após esse 

reajuste, a média dos salários dos 30 funcionários 

passou a ser R$ 1.641,00; logo o número de 

funcionários que tiveram um aumento de R$ 50,00 

é um número entre 

a) 25 e 30. 

b) 19 e 24. 

c) 13 e 18. 

d) 7 e 12. 

e) 1 e 6. 
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16. A média aritmética das idades dos cinco 

jogadores titulares de um time de basquete é 22 

anos. Um dos jogadores titulares desse time, que 

tem 20 anos de idade, sofreu uma lesão e foi 

substituído por outro jogador, o que fez com que a 

nova média das idades dos cinco jogadores do time 

titular passasse a ser de 23 anos. Então, a idade do 

jogador que substituiu o jogador lesionado é 

a) 25 anos. 

b) 24 anos. 

c) 22 anos. 

d) 21 anos. 

e) 23 anos. 

 

17. Em um concurso, a nota final de cada candidato é 

calculada pela média aritmética ponderada das 

notas das três fases de avaliação previstas, com 

pesos 2, 3 e 5, para as primeira, segunda e terceira 

fases, respectivamente. Para ser classificado no 

concurso, o candidato tem que atingir nota final 

maior ou igual a 6. Sendo assim, um candidato que 

tirou notas 5 e 6 nas primeira e segunda fases, 

respectivamente, para ser classificado no concurso, 

precisa tirar, na terceira fase, uma nota mínima 

igual a   

a) 6,2.  

b) 6,4.  

c) 6,6.  

d) 6,8.  

e) 7,0. 

 
18. Considere a sequência de números cujo primeiro 

elemento é 𝒙𝟏 = 𝟏 e os demais são calculados como 

a média entre 1/3 e o elemento anterior. Assim, o 

segundo e terceiro elementos, respectivamente 𝒙𝟐 e 

𝒙𝟑, são dados por 

𝒙𝟐 =
𝒙𝟏 + 𝟏/𝟑

𝟐
=

𝟏 + 𝟏/𝟑

𝟐
= 𝟐/𝟑, 

𝒙𝟑 =
𝒙𝟐 + 𝟏/𝟑

𝟐
=

𝟐/𝟑 + 𝟏/𝟑 

𝟐
= 𝟏/𝟐 . 

Sendo assim, o quinto elemento dessa sequência é: 

a) 3/2. 

b) 5/6. 

c) 4/5. 

d) 3/4. 

e) 3/8. 

 

19. Um automóvel foi avaliado por uma revista 

especializada e obteve as seguintes notas: 80 em 

consumo, 85 em conforto e 90 em design. Se a nota 

de consumo tem peso 9, a de conforto peso 8 e a de 

design peso 8, qual foi a média aritmética 

ponderada das notas dadas a esse automóvel? 

a) 83,2. 

b) 83,5. 

c) 84,0. 

d) 84,8. 

e) 85,3. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Thállius Moraes 

20. Considere os seguintes itens 

I -  A descentralização consiste na repartição de 

competências exclusivamente entre órgãos da 

administração pública. 

II - A distribuição de competências a órgãos 

subalternos despersonalizados, como uma 

secretaria, por exemplo, é modalidade de 

desconcentração de poder. 

III - A descentralização por colaboração ocorre, por 

exemplo, quando a administração pública, por meio 

de ato administrativo, transfere a execução de um 

serviço a uma pessoa jurídica, mas conserva a 

titularidade do serviço. 

Está correto apenas o disposto em 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) II. 
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21. Acerca dos poderes da Administração Pública, é 

correto afirmar que 

a) Os poderes administrativos são exercidos 

exclusivamente pelo Poder Executivo, que é o 

responsável pela prestação dos serviços públicos. 

b) Decorre do poder hierárquico a edição de atos 

normativos cujo objetivo é ordenar a atuação de 

órgãos subordinados. 

c) O poder de polícia é utilizado na aplicação de 

penalidades a particulares que não possuam um 

vínculo jurídico específico com o Estado, em razão 

de sua natureza eminentemente repressiva. 

d) A atribuição de rever atos praticados por 

subordinados e de fiscalizar a sua atuação são 

decorrências do poder disciplinar. 

e) O poder regulamentar permite que a 

administração pública regulamente assuntos não 

abordados pela legislação. 

 

22. Os atos administrativos são praticados pela 

Administração Pública no desempenho de sua 

função administrativa. Acerca do assunto, assinale a 

alternativa correta. 

a) Conforme a teoria dos motivos determinantes, 

todos os atos administrativos devem ser motivados, 

de forma que se os motivos alegados forem falsos 

ou inexistentes, o ato será ilegal. 

b) São elementos dos atos administrativos a 

competência, a finalidade, a forma, a motivação e o 

objeto. 

c) O silêncio administrativo produz efeitos de 

concordância, salvo nos casos vedados pela lei. 

d) Atos compostos implicam duas vontades que se 

fundem em um único ato. 

e) É vedada, em qualquer situação, a revogação de 

atos vinculados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Acerca da responsabilidade civil do Estado, 

assinale a alternativa incorreta. 

a) A responsabilidade do Estado, prevista na 

Constituição Federal de 1988, é enquadrada como 

objetiva. 

b)  A culpa recíproca ou concorrente da vítima é 

causa atenuante da responsabilidade civil do 

Estado. 

c) A condenação do Estado em ação indenizatória 

ajuizada em razão de dano causado por servidor 

público enseja a responsabilização do servidor em 

ação regressiva, desde que ele tenha agido de forma 

dolosa ou culposa. 

d) Nem todos os entes integrantes da Administração 

Pública responderão de forma objetiva pelos danos 

decorrentes de condutas comissivas de seus 

agentes. 

e) O Estado é objetivamente responsável por dano 

causado a particular em decorrência de um buraco 

existente em uma rodovia que se encontra sob 

responsabilidade pública. 

 

24. Considerando as disposições legais, doutrinárias 

e jurisprudenciais predominantes acerca do 

controle da Administração Pública, assinale a 

alternativa correta. 

a) O controle judicial dos atos administrativos é 

restrito a aspectos de legalidade, sendo vedada a 

análise do mérito administrativo pelo Poder 

Judiciário. 

b) Lei complementar pode estabelecer novas 

hipóteses de controle legislativo sobre a atuação do 

Poder Executivo. 

c) O controle externo da administração pública é 

hierarquicamente superior ao controle interno. 

d) A autotutela assegura que a administração pública 

reveja seus atos, anulando-os, quando ela os 

entender como ilegais, inoportunos ou 
inconvenientes. 

e) A supervisão ministerial exercida sobre os entes 

da Administração Indireta é exemplo de controle 

administrativo hierárquico. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL  

Adriane Fauth 

25. No que diz respeito aos diversos direitos e 
garantias individuais e coletivos estabelecidos pelo 
art. 5º da Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; 

b) é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal;   

c) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
estabelecidas pelos conselhos profissionais; 

d) é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional; 

e) é livre a locomoção no território nacional em 
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 
com seus bens; 

 

26. Sobre o tema nacionalidade, assinale a alternativa 
correta: 

a) São brasileiros natos os nascidos na República 
Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 
desde que estes estejam a serviço de seu país; 

b) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, 
filho de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que 
ambos estejam a serviço da República Federativa do 
Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a 
residir na República Federativa do Brasil e optem, 
em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira; 

 

 

 

d) São brasileiros naturalizados os que, na forma da 
lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas 
aos originários de países de língua portuguesa 
residência por 1 ano ininterrupto, idoneidade moral 
e desde que não tenham condenação penal; 

e) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de 
qualquer nacionalidade, residentes na República 
Federativa do Brasil há pelo menos um ano 
ininterrupto e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

 

27. Considerando o Sistema Presidencialista de 
Governo adotado pela nossa Constituição, o 
Presidente cumula funções de Chefia de Estado e de 
chefia de governo, dessa forma assinale a 
alternativa que corresponda a uma atribuição 
privativa do Presidente da República. 

a) vetar projetos de lei, apenas na sua totalidade; 

b) dispor, mediante decreto, sobre organização e 
funcionamento da administração federal, quando 
implicar aumento de despesa, criação ou extinção 
de órgãos públicos;   

c) autorizar operações externas de natureza 
financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

d) aprovar previamente, por voto secreto, após 
arguição pública, a escolha de Presidente e 
diretores do banco central;  

e) conferir condecorações e distinções honoríficas. 
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28. Acerca da Segurança Pública, assinale a 
alternativa incorreta: 

a) A polícia federal, instituída por lei como órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se a exercer as 
funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras;   

b) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia 
de carreira, incumbem, ressalvada a competência 
da União, as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais contra a ordem 
política e social, exceto as militares; 

c) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais; 

d) A polícia ferroviária federal, órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais; 

e) Às polícias penais, vinculadas ao órgão 
administrador do sistema penal da unidade 
federativa a que pertencem, cabe a segurança dos 
estabelecimentos penais. 

 

29. No que diz respeito ao tema Ordem Social, 
assinale a alternativa incorreta: 

a) São isentas de contribuição para a seguridade 
social as entidades beneficentes de assistência 
social e as sociedades desportivas que cumpram 
função social; 

b) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social; 

c) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes 
o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e 
dos lagos nelas existentes. 

d) As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados; 

 

 

e) Os direitos e deveres referentes à sociedade 
conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 
pela mulher. 

 

 

DIREITO PENAL 
Renan Araujo 

30. O exercício do poder punitivo encontra limites 
das mais variadas ordens, como a exigência de que 
a criminalização de uma conduta e a previsão da 
respectiva pena estejam previstas em lei formal 
anterior ao fato. 

Tal exigência é materialização do princípio da: 

a) ofensividade 

b) subsidiariedade 

c) fragmentariedade 

d) alteridade 

e) legalidade 

 

31. Durante uma discussão de trânsito, José e Pedro 
trocaram palavras ríspidas. Em dado momento, 
Pedro sai de seu veículo com uma barra de ferro e 
vai em direção a José, esbravejando: “vou te matar, 
seu bosta! ” José, que já estava fora do carro, ao ver 
Pedro se aproximando com a barra de ferro, desfere 
um soco neste. Pedro cai no chão já sem qualquer 
poder de reação, em razão da força do soco. José, 
então, começa a desferir diversos chutes em Pedro, 
até este ficar desacordado. 

Nesse caso, é correto afirmar que José: 

a) agiu amparado pela legítima defesa, não havendo 
que se falar em excesso 

b) agiu amparado pelo estado de necessidade, não 
havendo que se falar em excesso 

c) agiu inicialmente em legítima defesa, mas houve 
excesso doloso extensivo 

d) agiu inicialmente em legítima defesa, mas houve 
excesso doloso intensivo 

e) agiu inicialmente em estado de necessidade, mas 
houve excesso doloso extensivo 
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32. Paulo e Renato, brasileiros, viajaram para a 
cidade de Cusco (Peru), eis que pretendiam visitar 
diversos locais históricos da civilização Inca. Em 
certo momento, durante o café da manhã no hotel 
em que estavam hospedados, Paulo discute com um 
dos funcionários e acaba por agredi-lo com diversos 
socos. Em razão da agressão, a vítima ficou 
impossibilitada de trabalhar por 39 dias. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) lesão corporal grave, e será aplicável a lei penal 
brasileira ao caso, sendo hipótese de 
extraterritorialidade incondicionada 

b) lesão corporal grave, e será aplicável a lei penal 
brasileira ao caso, sendo hipótese de 
extraterritorialidade condicionada 

c) lesão corporal gravíssima, e será aplicável a lei 
penal brasileira ao caso, sendo hipótese de 
extraterritorialidade incondicionada 

d) lesão corporal gravíssima, e será aplicável a lei 
penal brasileira ao caso, sendo hipótese de 
extraterritorialidade condicionada 

e) lesão corporal grave, mas não será aplicável a lei 
penal brasileira ao caso 

 

33. Frederico subtraiu o aparelho celular 
pertencente a seu colega de trabalho Ramon. 
Todavia, se Frederico restituir a coisa ou reparar o 
dano, por ato voluntário, antes do recebimento da 
ação penal, haverá: 

a) extinção da punibilidade 

b) redução de pena de um a dois terços, ante o 
arrependimento posterior 

c) redução de pena pela metade, ante o 
arrependimento posterior 

d) redução de pena de um a dois terços, ante o 
arrependimento eficaz 

e) redução de pena pela metade, ante o 
arrependimento eficaz 

 

 

 

 

 

 

34. O fato típico é o primeiro dos elementos do 
conceito analítico de crime. Segundo a Doutrina, 
haverá exclusão do fato típico na hipótese de: 

a) coação física irresistível 

b) embriaguez acidental completa 

c) erro de proibição inevitável 

d) legítima defesa 

e) doença mental que retire totalmente a capacidade 
de discernimento do agente 

 

35. Bruno chegou em casa certo dia e, desconfiando 
de que sua esposa Paula mantinha uma relação 
extraconjugal, desferiu duas facadas no abdome da 
esposa, com animus necandi. Temendo ser preso, 
Bruno empreendeu fuga. Vizinhos ouviram os 
apelos da vítima e chamaram uma ambulância. 
Conduzida ao hospital, a vítima foi encaminhada ao 
centro cirúrgico. Durante o procedimento, um 
incêndio tomou conta do hospital, tendo Paula sido 
atingida pelas chamas, o que provocou sua morte. 

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

a) homicídio simples, consumado, majorado por ter 
empreendido fuga 

b) homicídio qualificado pelo feminicídio, 
consumado, majorado por ter empreendido fuga 

c) homicídio qualificado pelo feminicídio, tentado, 
majorado por ter empreendido fuga 

d) homicídio qualificado pelo feminicídio, 
consumado, sem majoração pela fuga 

e) homicídio qualificado pelo feminicídio, tentado, 
sem majoração pela fuga 

 

36. De acordo com as disposições do Código Penal, a 
pena relativa ao crime de furto será aumentada em 
um terço caso praticado o crime: 

a) mediante o uso de chave falsa 

b) mediante destreza 

c) durante o repouso noturno 

d) mediante o emprego de arma branca 

e) mediante escalada 
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37. Celso, investigador da PCPA, solicitou R$ 
10.000,00 a Pedro, investigado em determinado 
inquérito policial, para que viesse a ocultar 
elementos de prova no bojo do referido inquérito, 
evitando o indiciamento de Pedro. Pedro, porém, 
não aceitou a proposta e noticiou o fato à 
Corregedoria da PCPA. 

Nesse caso, a conduta de Celso configura: 

a) corrupção passiva consumada 

b) corrupção passiva tentada 

c) corrupção ativa consumada 

d) corrupção ativa tentada 

e) concussão consumada 

 

38. Pedro, funcionário público, dirigiu-se ao 
estabelecimento comercial pertencente a José, para 
realizar uma fiscalização de rotina. Verificando 
algumas irregularidades, Pedro informou a José que 
iria ter que interditar o estabelecimento. Quando 
Pedro se preparava para lacrar as portas, José, com 
vistas a impedir o ato, desferiu um soco no rosto de 
Pedro, causando-lhe lesão corporal. Pedro, porém, 
chamou força policial e conseguiu executar o ato, 
lacrando o estabelecimento. 

Nesse caso, a conduta de José configura crime de: 

a) desobediência 

b) resistência qualificada consumada, além da pena 
relativa à lesão corporal 

c) resistência simples consumada, além da pena 
relativa à lesão corporal 

d) resistência simples tentada, além da pena relativa 
à lesão corporal 

e) resistência simples consumada, apenas 

 

39. José e Pedro subtraíram um veículo na cidade de 
Belém-PA. Como não possuíam lugar para guardar o 
veículo, e temendo eventual busca e apreensão em 
suas residências, procuraram o pai de José, Adolfo, 
na cidade de Ananindeua-PA, e pediram a este que 
guardasse o veículo em sua residência por algumas 
semanas. Astolfo, mesmo sabendo da origem ilícita 
do veículo, aceitou ajudar o filho José e seu amigo 
Pedro.  

 

 

Três semanas depois, José e Pedro voltaram à casa de 
Astolfo e buscaram o veículo. 

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

a) receptação 

b) Favorecimento pessoal, com isenção de pena em 
razão do parentesco com o favorecido 

c) Favorecimento pessoal, sem isenção de pena 

d) Favorecimento real, sem isenção de pena 

e) Favorecimento real, com isenção de pena em razão 
do parentesco com o favorecido 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Luciana Peixoto 

40. Sobre a instauração do inquérito policial é 
correto afirmar que: 

a) Nos crimes de ação pública condicionada o 
inquérito policial será iniciado independentemente 
de representação, que deverá ser oferecida em até 6 
meses da data do fato. 

b) Nos crimes de ação pública ou privada o inquérito 
policial será iniciado de ofício, mediante requisição 
da autoridade judiciária ou do Ministério Público, 
sem a possibilidade de requerimento do ofendido 
ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 

c) A autoridade policial poderá instaurar inquérito 
policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de 
iniciativa privada. 

d) Nos crimes de ação pública o inquérito policial 
será iniciado de ofício, mediante requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo, sendo imprescindível 
a representação nos casos de ação condicionada. 

e) Nos crimes de ação pública o inquérito policial 
será iniciado de ofício, mediante requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo, sendo prescindível a 
representação nos casos de ação condicionada. 
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41. Ainda sobre o tema inquérito policial, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponte as 
corretas. 

I. Esgotadas as diligências sem a identificação do 
autor dos fatos, o delegado de polícia não pode 
determinar o arquivamento do inquérito policial. 

II. 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. 

III. A competência da polícia judiciária, exercida pelas 
autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições, de apuração das 
infrações penais e da sua autoria não excluirá a de 
outras autoridades administrativa, a quem, por lei, 
seja cometida a mesma função. 

IV. O inquérito policial será finalizado com relatório 
final do Delegado de Polícia, após exaurir toda a 
produção dos elementos informativos, não podendo 
mencionar testemunhas que não foram inquiridas. 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas I, II e IV. 

c) Apenas I, III e IV. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

42. Roberto e Paulo discutiram em um jogo de 
futebol e foram separados por amigos; no momento 
que Paulo chegou no estacionamento para ir 
embora, Roberto estava esperando encostado em 
seu carro e passou a ameaçá-lo de morte com uma 
faca. No dia seguinte Paulo foi em uma delegacia, 
lavrou um boletim de ocorrência e ofereceu 
representação. Finalizado inquérito policial que 
apurou crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), 
a defesa técnica juntou, antes do oferecimento da 
denúncia, uma carta da vítima dizendo que não 
possuía mais interesse na condenação de Roberto. 
Diante disso  

a) Diante da retratação expressa da vítima ao direto 
de representação, antes do oferecimento da 
denúncia, o Ministério Público não poderá 
promover a exordial acusatória. 

 

 

 

b) A retratação da representação feita por carta não é 
válida, pois não foi realizada perante o juiz, em 
audiência especial para esse fim, ouvido o 
Ministério Público. 

c) O membro do Ministério Público só está impedido 
de oferecer denúncia se o suposto autor da ameaça 
aceitar a retratação da representação. 

d) O Ministério Público deve ofertar denúncia em 05 
dias, se o réu estiver solto ou afiançado, já que a 
vítima representou pela instauração do inquérito 
policial e a representação é irretratável. 

e)  O Ministério Público deve ofertar denúncia em 15 
dias, se o réu estiver solto ou afiançado, já que a 
vítima representou pela instauração do inquérito 
policial e a representação é irretratável. 

 

43. A cadeia de custódia da prova é o conjunto de 
todos os procedimentos utilizados para manter e 
documentar a história cronológica do vestígio 
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para 
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu 
reconhecimento até o descarte. Conforme 
disposição expressa no Código de Processo Penal, 
"o procedimento por meio do qual cada vestígio 
coletado é embalado de forma individualizada, de 
acordo com suas características físicas, químicas e 
biológicas, para posterior análise, com anotação da 
data, hora e nome de quem realizou a coleta e o 
acondicionamento” é denominado etapa de: 

a) coleta 

b) acondicionamento 

c) processamento 

d) armazenamento 

e) fixação 
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44. 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) O exame de corpo de delito e outras perícias serão 
realizados durante o dia, por perito oficial, portador 
de diploma de curso superior, sendo vedada a 
perícia noturna, salvo no caso de local de crime. 

b) O laudo pericial, na falta de perito oficial, precisa 
ser assinado por 2 (duas) pessoas idôneas, 
portadoras de diploma de curso superior na área 
específica da natureza do exame.  

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

e) Na perícia complexa que abranja mais de uma área 
de conhecimento especializado, poderá ser 
designada a atuação de mais de um perito oficial, e 
a parte indicar mais de um assistente técnico.   

 

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

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

b) 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. 

c) 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. 

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

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

 

46. Policiais Civis de Santarém receberam notícia que 
três indivíduos iriam realizar um roubo de carga na 
rodovia PA-257 na sexta-feira, dia 19 de novembro 
de 2020, às 10 horas da manhã. Uma equipe foi 
encaminhada para o local às 06 horas e ficou de 
campana aguardando os criminosos. Próximo ao 
horário marcado avistaram um veículo Fiat Pálio 
suspeito estacionando no acostamento e logo em 
seguida os autores saíram do automotor e com uso 
de arma de fogo pararam um caminhão que se 
aproximava. Os policiais civis imediatamente 
realizaram a prisão em flagrante delito. No caso em 
concreto supramencionado, o flagrante é 
doutrinariamente chamado de: 

a) Flagrante impróprio 

b) Flagrante esperado 

c) Flagrante provocado 

d) Flagrante ficto 

e)  Flagrante maquinado 

 

47. Sobre as prisões cautelares, 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 fase processual, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a 
requerimento do Ministério Público, do querelante 
ou do assistente. 

III. 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. 

IV. O mandado de prisão temporária conterá 
necessariamente o período de duração da prisão 
temporária, prescindindo o dia em que o preso 
deverá ser libertado.  

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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48. Nos termos do Código de Processo Penal a citação 
do réu preso será feita: 

a) Por edital, com prazo de 15 dias. 

b) Por oficial de justiça, com hora certa. 

c) Por intermédio do Diretor do Presídio. 

d) Pessoalmente 

e)  Por edital, com prazo de 10 dias. 

 

49. Com fundamento nos dispositivos presentes na 
Lei Federal 9.099/95, no que dizem respeito ao 
Juizado Especial Criminal, marque a alternativa 
incorreta. 

a) Os princípios expressos, que norteiam a atuação 
do juizado especial criminal são oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e 
celeridade. 

b) A transação penal possui previsão expressa na Lei 
9.099/95 e diz respeito ao acordo celebrado entre o 
titular da ação penal e o suposto autor do fato 
delituoso, por meio do qual é proposta a aplicação 
imediata de pena restritiva de direitos ou multa, 
evitando-se a instauração do processo. 

c) A suspensão condicional do processo só será 
cabível nos crimes de menor potencial ofensivo que 
a pena mínima cominada for igual ou inferior a um 
ano. 

d) Presentes os requisitos legais, o Ministério 
Público, ao oferecer a denúncia poderá propor a 
suspensão do processo, por dois a quatro anos, 
desde que o acusado não esteja sendo processado 
ou não tenha sido condenado por outro crime 

e)  O processo e julgamento de todas as 
contravenções penais ocorrerá no juizado especial 
criminal, sendo irrelevante a quantidade de pena 
máxima prescrita no tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEGISLAÇÃO E 
TODAS AS SUAS ALTERAÇÕES) 

Marcos Girão 

50. Arlindo Orlando é acusado de vender, em um 

operação de importação, uma arma de fogo a 

Orlando Arlindo, Investigador de Polícia da Polícia 

Civil do Estado do Pará, que estava disfarçado no 

momento da compra. Havendo presentes elementos 

probatórios razoáveis de conduta criminal 

preexistente, essa Arlindo Orlando responderá por 

crime tipificado no Estatuto do Desarmamento, 

punível com pena de: 

a) reclusão, de 4 (quatro) a 8 (anos) anos, e multa.  

b) detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

c) reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.  

d) reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos, e multa.  

e) detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

 

51. A Lei n° 11.343/2006, também conhecida como 

Lei Antidrogas estabelece normas para repressão à 

produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas, entre outras providências. De acordo com a 

citada norma, a pessoa que tem em depósito, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, cometerá crime que a sujeitará às 

seguintes penas: 

I. advertência sobre os efeitos das drogas. 

II. detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.  

III. prestação de serviços à comunidade. 

IV. multa pecuniária 

Assinale a alternativa correta: 

a) Estão corretas todas as afirmativas. 

b) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 

c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III. 

d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 

e) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 
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52. Em relação à interceptação telefônica (Lei nº 

9.296 de 1996), julgue os itens a seguir: 

I - Havendo indícios razoáveis de autoria ou 

participação em infração penal, admite-se a 

interceptação de comunicações telefônicas, desde 

que a prova não possa ser feita por outros meios 

disponíveis e o fato investigado seja punido, no 

máximo, com pena de detenção. 

II - A interceptação das comunicações telefônicas 

poderá ser determinada pelo juiz unicamente a 

requerimento do representante do Ministério 

Público. 

III - A decisão que determinar a interceptação 

telefônica deverá ser fundamentada, mas não 

precisa indicar a forma de realização da diligência. 

IV – Atualmente é crime realizar captação ambiental 

de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos 

para investigação ou instrução criminal sem 

autorização judicial, quando esta for exigida. No 

entanto, não haverá crime se a captação for 

realizada por um dos interlocutores. 

Está incorreto o que se afirma em: 

a) nos itens I e II, apenas. 

b) nos itens I, II e III. 

c) nos itens I e IV, apenas. 

d) nos itens II e III, apenas. 

e) nos itens I, III e IV. 

 

53. A pessoa que constrange outra, com emprego de 

violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental, 

com a finalidade específica de obter uma 

determinada informação dessa vítima, comete o 

crime de:  

a) omissão de socorro. 

b) maus-tratos. 

c) homicídio. 

d) constrangimento ilegal. 

e) tortura. 

 

54. Tendo em vista as disposições da Lei Federal n° 

13.869/2019, intitulada Nova Lei de Abuso de 

Autoridade, analise as assertivas a seguir. 

I. Todos os tipos penais nela previstos são, sem 

exceção, de ação penal pública incondicionada. 

II. As condutas descritas nesta Lei constituem crime 

de abuso de autoridade quando praticadas pelo 

agente com a finalidade específica de prejudicar 

outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, 

ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. 

III. A depender do caso concreto, a divergência na 

interpretação de lei ou na avaliação de fatos e 

provas pode configurar abuso de autoridade. 

IV. A ação privada subsidiária deverá ser exercida no 

prazo de seis meses, contado da data em que se 

esgotar o prazo para recebimento da denúncia. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) II, III e IV. 

d) I e IV. 

e) III e IV.  

 

55. A Lei Federal nº 9.613/1998 dispõe sobre os 

crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos 

e valores. É correto afirmar que o processo e 

julgamento dos crimes nela previstos, quando 

praticados contra o sistema financeiro e a ordem 

econômico-financeira, ou em detrimento de bens, 

serviços ou interesses da União, ou de suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas, são de 

competência: 

a) dos juizados especiais cíveis. 

b) da Justiça Militar. 

c) da Justiça Federal. 

d) do Conselho Nacional de Justiça. 

e) da Justiça estadual especializada. 
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ARQUIVOLOGIA 
Douglas Schneider 

56. Segundo determinado princípio arquivístico os 
arquivos devem ser organizados por fundos de 
documentos, de modo a se respeitar sua origem. 
Qual seria esse princípio? 

a) Organicidade. 

b) Respeito à ordem original. 

c) Cumulatividade. 

d) Proveniência. 

e) Indivisibilidade. 

 

57. No protocolo, a atividade responsável por 
separar documentos oficiais dos particulares e 
ostensivos de sigilosos é o(a): 

a) recebimento. 

b) classificação. 

c) registro. 

d) movimentação. 

e) expedição. 

 

58. Documentos iconográficos, cartográficos e 
filmográficos são classificados de acordo com 
seu(sua): 

a) gênero. 

b) natureza. 

c) espécie. 

d) tipo. 

e) forma. 

 

59. Quando a classificação de um documento está 
relacionada com as características físicas de um 
suporte, tem-se a classificação pelo(a): 

a) espécie. 

b) forma. 

c) tipo. 

d) gênero. 

e) formato. 

 

 

 

60. Existe um processo de restauração no qual se 
envolve o documento, nas duas faces, com uma 
folha de papel de seda e outra de acetato de 
celulose, colocando-o numa prensa hidráulica, 
fazendo com que o acetato crie aderência ao 
documento, juntamente com o papel de seda, 
dispensando adesivo. Assinale a alternativa que 
corresponde a esse processo: 

a) Banho de gelatina. 

b) Silking. 

c) Laminação. 

d) Encapsulação. 

e) Velatura. 
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Preencha o Gabarito 
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