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1º Simulado PM PA – Soldado  
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

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

2 – A prova contém 60 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, 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-PMPA-22-11  
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PORTUGUÊS 

Janaína Arruda 

TEXTO I 

Texto 1, para as questões de 1 a 3.  

 

SUDAM conclui debate sobre a política industrial 

A SUDAM encerrou, na manhã desta quarta-feira, 
19, a oficina de trabalho que debateu critérios e sugestões 
para a construção de uma política industrial para a Amazônia. 
Durante dois dias, equipe técnica e convidados discutiram os 
gargalos que dificultam o desenvolvimento da atividade 
industrial na Amazônia, bem como os setores com potencial 
de desenvolvê-la. Participaram da oficina os secretários 
estaduais de indústria e comércio, Conselhos Regionais de 
Economia, Superintendência da Zona Franca de Manaus, 
Federações de Indústrias e Sebraes.  

Para a maioria dos presentes, os principais 
entraves à atividade industrial na região são a falta de 
infraestrutura, de transporte de produtos e mercadorias e 
carência de mão de obra especializada. Juntam-se a isso, as 
especificidades e tendências econômicas de cada Estado. “A 
região tem problema de dinamismo social, há carência de 
comunicação, transporte e estratégia competitiva”, 
considerou José do Egito, representante da Fiepa.  

(...) Segundo o coordenador do Grupo de Trabalho 
da Política Industrial, Rinaldo Moraes, todas as contribuições 
apresentadas na oficina serão consideradas na versão final do 
estudo, que deverá ser concluído até setembro deste ano.  

Disponível em: Acesso em: 18/7/2013, com adaptações. 

 

01. Com base nas informações do texto e na relação de 
sentido entre as partes que o constituem, assinale a 
alternativa correta.  

a) Para os participantes da oficina, os principais 
entraves à atividade industrial na região são a falta de 
infraestrutura, de transporte de produtos e 
mercadorias e carência de mão de obra especializada.  

b) A fim de alcançar o objetivo principal da oficina de 
trabalho, a SUDAM definiu quais seriam os critérios 
adotados pelos estados para o desenvolvimento 
industrial da Amazônia.  

c) Segundo o representante da Fiepa, as contribuições 
apresentadas na oficina deverão ser consideradas na 
versão original do estudo.  

 

 

d) Para a equipe técnica, a região tem problema de 
dinamismo social, há carência de comunicação, 
transporte e estratégia competitiva. 

e) A oficina de trabalho teve como elemento central 
debater empecilhos que dificultam o desenvolvimento 
da atividade industrial na Amazônia. 

 

02. Assinale a alternativa que, em conformidade com a 
norma padrão da língua portuguesa, reproduz 
integralmente o sentido do período ″Segundo o 
coordenador do Grupo de Trabalho da Política 
Industrial, Rinaldo Moraes, todas as contribuições 
apresentadas na oficina serão consideradas na versão 
final do estudo, que deverá ser concluído até setembro 
deste ano¨.  

a) ″Consoante o coordenador do Grupo de Trabalho da 
Política Industrial, Rinaldo Moraes, todas as 
contribuições apresentadas na oficina serão 
consideradas na versão final do estudo, o qual deverá 
ser encerrado até setembro deste ano¨. 

b) ″Conquanto o coordenador do Grupo de Trabalho da 
Política Industrial, Rinaldo Moraes, todas as 
contribuições apresentadas na oficina serão 
consideradas na versão final do estudo, a qual deverá 
ser concluída até setembro deste ano¨. 

c) ″ Para o coordenador do Grupo de Trabalho da 
Política Industrial, Rinaldo Moraes, todas as 
contribuições apresentadas na oficina poderão ser 
consideradas na versão final do estudo, que deverá 
ser concluído até setembro deste ano¨. 

d) ″Porquanto o coordenador do Grupo de Trabalho da 
Política Industrial, Rinaldo Moraes, todas as 
contribuições apresentadas na oficina serão 
consideradas na versão final do estudo, já que deverá 
ser concluído até setembro deste ano¨. 

e) ″De acordo com o coordenador do Grupo de 
Trabalho da Política Industrial, Rinaldo Moraes, todas 
as contribuições apresentadas na oficina poderão ser 
consideradas na versão final do estudo, visto que 
deverá ser concluído até setembro deste ano¨. 
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03. Assinale a alternativa em que todos os termos são 
acentuados por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo ou proparoxítonas. 

a) técnicas, critérios, contribuições, desenvolvê-la 

b) Amazônia, tendências, até, deverá 

c) indústria, política, carência, econômicas 

d) secretários, concluído, tendências, José 

e) comércio, estratégia, manhã, Superintendência 

 

TEXTO II 

Texto 2 para responder as questões de 4 a 6 

 

Planaltina: quase 152 anos de história 

A área onde hoje está situada Planaltina foi 
povoada muito antes da criação oficial de Brasília, em 1960. 
Ainda no século 18, expedições em busca de ouro foram 
responsáveis pela migração de pessoas para a região, que era 
chamada de povoado Mestre D’Armas e que, 
posteriormente, foi anexada como território de Formosa. 
Não existem registros oficiais sobre a fundação da cidade. Por 
convenção, o aniversário de Planaltina é comemorado em 19 
de agosto.  

Para além dos problemas, os moradores de 
Planaltina têm muito orgulho de viver em uma cidade repleta  

 

de tradição e de histórias para contar. A Via Sacra, encenada 
desde 1973 no Morro da Capelinha, é uma das maiores festas 
religiosas do DF, reunindo todos os anos milhares de pessoas.  

Planaltina conta ainda com diversos pontos 
turísticos, como o Morro do Centenário (onde estão 
localizados o marco da mudança da capital, a pedra 
fundamental, e o centro geodésico do Brasil); a Estação 
Ecológica de Águas Emendadas; a Barragem do Pipiripau; a 
Lagoa Bonita (localizada na estação ecológica Águas 
Emendadas); o Vale do Amanhecer; o Museu Histórico e 
Artístico de Planaltina (tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN), entre outros.  

Disponível em: . Acesso em: 25/3/2014, com adaptações. 

 

 

 

 

 

 

04. De acordo com a norma-padrão, com o emprego 
das classes de palavras e com as ideias do texto, 
assinale a alternativa correta.  

a) No trecho ‟Não existem registros oficiais sobre a 
fundação da cidade″ o termo em destaque poderia ser 
substituído por haverão. 

b) Na passagem ‟que era chamada de povoado Mestre 
D’Armas″ o termo em destaque é um pronome e 
retoma a palavra pessoas. 

c) No trecho ‟A área onde hoje está situada Planaltina″  
o termo em destaque poderia ser substituído por em 
que.  

d) Na passagem ‟onde estão localizados o marco da 
mudança da capital, a pedra fundamental, e o centro 
geodésico do Brasil″ o termo em destaque é uma 
conjunção, a qual tem valor adversativo.  

e) No trecho ‟uma cidade repleta de tradição e de 
histórias para contar″ o termo em destaque é uma 
preposição que é exigida pelo termo tradição. 

 

05. No período “A área onde hoje está situada 
Planaltina foi povoada muito antes da criação oficial 
de Brasília, em 1960”, de acordo com a norma-padrão, 
o emprego da vírgula 

a) Poderia ser inserida após o termo Planaltina. 

b) É proibida no período em que aparece. 

c) Deveria ser inserida antes do termo de Brasília. 

d) É opcional no trecho em que aparece.  

e) Deveria ser inserida para isolar o trecho muito antes 
da criação. 

 

06. Tendo em vista as relações entre os termos da 
oração, em “A Via Sacra, encenada desde 1973 no 
Morro da Capelinha, é uma das maiores festas 
religiosas do DF”, o sujeito classifica-se em 

a) indeterminado 

b) composto 

c) inexistente 

d) desinencial 

e) simples 
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TEXTO III 

Texto 3 para responder as questões de 7 e 8 

 

Casos de malária têm retração de mais de 50% em seis 
anos 

O esforço do Ministério da Saúde em controlar e 
prevenir a malária no País tem demonstrado resultados 
positivos. Desde 2005, a redução no número de casos 
registrados em território nacional caiu acima dos 50%. Em 
2005, o Brasil registrou 610.655 casos. Em 2011, esse número 
caiu para 290.348 notificações.  

Essa queda acentuada nos últimos seis anos é 
reflexo, principalmente, da descentralização das ações de 
prevenção e controle da doença, da inclusão de derivados de  

 

artemisina no tratamento dos pacientes e do atendimento 
em até 72 horas depois do aparecimento dos primeiros 
sintomas. Por outro lado, o engajamento de gestores, 
agentes de saúde e entidades parceiras também tem sido 
fundamental.  

Além das atividades programadas, trabalhos 
pontuais e emergenciais são executados em parceria com 
estados e municípios. Em 2011, por exemplo, para os locais 
onde há maior vulnerabilidade à doença, o Ministério da 
Saúde repassou R$ 15 milhões. O recurso foi utilizado para a 
instalação de mais de 1 milhão de mosquiteiros com 
inseticidas.  

(Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria- Executiva. Ministério da Saúde e 
municípios: juntos pelo acesso integral e de qualidade à saúde, p. 39./ 

Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva – Brasília: Ministério da Saúde, 
2012. Com adaptações.) 

 

07. Acerca dos aspectos semânticos e gramaticais do 
texto, assinale a alternativa correta. 

a) O termo país é acentuado por ser uma oxítona. 

b) No trecho vulnerabilidade à doença o emprego da 
crase é obrigatório. 

c) No trecho esse número caiu para 290.348 
notificações a forma verbal deveria ser flexionada no 
plural para concordar com o numeral presente na 
construção.  

d) O emprego da vírgula no trecho Em 2011, por 
exemplo, para os locais é facultativo. 

e) Os termos saúde e últimos são acentuados por 
serem hiatos.  

 

08. Na passagem “Além das atividades programadas, 
trabalhos pontuais e emergenciais são executados em 
parceria com estados e municípios”, o trecho em 
destaque indica uma ideia: 

a) temporal 

b) concessiva 

c) aditiva 

d) finalidade 

e) adversativa 

 

 

 

09. Com base na norma culta da língua portuguesa, 
quanto aos aspectos de colocação pronominal, 
assinale a alternativa correta: 

a) O emprego do pronome na figura está incorreto, já 
que esse deveria estar após a forma verbal (não faz-
se). 

b) O emprego do pronome na figura está correto, visto 
que se trata de um caso de mesóclise. 

c) O emprego do pronome na figura está correto, pois 
há no trecho um termo atrativo o qual obriga a 
próclise. 

d) O emprego do pronome na figura está incorreto, já 
que deveria estar de forma enclítica. 

e) O emprego do pronome na figura está correto, uma 
vez que se trata de caso facultativo. 
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10. Considerando a relação existente entre a parte 
verbal e a não verbal com a mensagem principal do 
texto, assinale a alternativa correta. 

a) A finalidade do texto é expor os perigos dos ratos nas 
zonas urbanas devido ao acúmulo de lixo. 

b) O objetivo central do texto é expor os problemas 
sociais decorrentes da falta de aterros sanitários nos 
centros urbanos. 

c) A imagem tem o propósito de retratar o descarte de 
artefatos tecnológicos de forma incorreta, o que pode 
ser percebido pela fala do personagem. 

d) O texto é incoerente com a imagem apresentada. 

e) A imagem retrata a implantação e avanço da 
tecnologia nos centros urbanos.  

 

ATUALIDADES 
Sérgio Henrique 

11. A EF-170, também chamada de Ferrogrão, foi 

qualificada no Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI) na 1ª Reunião do Conselho do PPI, 

por meio da Resolução nº 2, de 13/09/2016, 

convertida no Decreto 8.916, de 25/11/2016. 

O projeto visa consolidar o novo corredor ferroviário de 

exportação do Brasil pelo Arco Norte. A ferrovia conta 

com uma extensão de 933 km, conectando a região 

produtora de grãos do Centro-Oeste ao Estado do 

Pará, desembocando no Porto de Miritituba.  

Fonte: https://www.ppi.gov.br/ef-170-mt-pa-ferrograo 

 
Fonte: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/08/17/ 

 

O projeto citado é um importante fator de 

desenvolvimento da infraestrutura logística das áreas 

agricultáveis localizadas no Estado de Mato Grosso 

bem como eixo de desenvolvimento no Estado do 

Pará, possibilitando as regiões uma maior eficiência 

no escoamento da produção. Entre o fator de 

aprovação do projeto, foi considerado 

a) O trecho cumprirá um papel estruturante para o 

escoamento da produção de milho, soja e farelo de 

soja do Estado do Mato Grosso do Sul.  

b) Por ser um projeto previsto para ser implantado 

paralelamente à BR-163, a ferrovia poderá cumprir 

importante fator inibidor ao desmatamento, uma vez 

que bloqueia a abertura de ramais à BR (efeito 

espinha de peixe) nesta margem da rodovia, quando 

implantada. 

c) Ao longo de seu traçado proposto, a ferrovia 

intercepta unidades de conservação ou terras 

indígenas. As terras indígenas são as Terras Indígenas 

Praia do Meio e Praia do Índio, localizadas na porção 

final do traçado no Estado do Pará.   

d) Quando finalizada, a Ferrogrão terá baixa capacidade 

de transporte e competitividade no escoamento da 

produção pelo Arco Norte, e substituirá o papel esse 

que, hoje, é desempenhado pela rodovia BR-163. 

e) Os baixos custos enfrentados na BR-163 para se 

chegar aos principais portos faz com que o projeto da 

Ferrogrão seja inviável. 
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12. A hidrovia do Tocantins-Araguaia é uma das 

principais vias de transporte do corredor Centro-Norte 

brasileiro. Por estar localizada no Cerrado, a maior 

região produtora de grãos do País, tem potencial para 

se transformar numa das mais importantes vias de 

águas navegáveis do País. É uma via navegável até a 

hidrovia do Amazonas, desde Barra do Garças (MT), 

no rio Araguaia, ou Peixe (TO), no rio Tocantins, até o 

porto de Vila do Conde, próximo a Belém (PA), 

privilegiadamente localizado em relação aos mercados 

da América do Norte, da Europa e do Oriente Médio. 

Fonte: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/hidrovia-do-

tocantins-araguaia  

 

 

 

 

Pertencente ao corredor Centro-Norte, a hidrovia do 

Tocantins-Araguaia apresenta um grande potencial 

para o escoamento da produção de grãos do Mato 

Grosso, Goiás, Pará e Tocantins. Com relação aos 

dados apresentados acima, assinale a alternativa 

correta: 

a) A hidrovia do Tocantins-Araguaia está inserida na 

terceira maior bacia do Brasil, e é composta por 4 

bacias hidrográficas: Araguaia, Marajó, Pará e 

Tocantins. 

b)  Apesar de estar localizada no Cerrado, a maior 

região produtora de grãos do País, a hidrovia do  

 

Tocantins-Araguaia apresenta uma diminuição de áreas 

disponíveis previstas para 2022, tendo uma redução 

significativa de área total de 1,2% para 0,3% da área 

total. Esse fenômeno pode ser explicado, dentre 

outros fatores, ao intenso monitoramento da bacia 

evitando o aumento do desmatamento na região.  

c)  O rio Tocantins é um dos formadores do estuário do 

Amazonas, tem suas cabeceiras nas imediações do 

Distrito Federal, na encosta norte do Planalto de 

Goiás, a uma altitude de 1.110 metros. Seu curso se 

desenvolve na direção predominante sul-norte 

d) As obras previstas para a expansão no rio Tocantins 

têm como objetivo torná-lo navegável todo o ano em 

trechos onde hoje ele não é. Dentre as vantagens na 

ampliação da hidrovia é o fato de que ela possui 

grande capacidade de carga, contudo é um alto custo 

no seu transporte e manutenção. 

e) Além de ser espaço para expansão da fronteira 

agrícola, principalmente no cultivo de grãos, a região 

tem baixo potencial  de navegação e hidroenergético, 

o que inviabiliza o projeto de expansão da hidrovia.  

 
 

13. O Estado do Pará tem um dos piores índices de 

saneamento do Brasil, revela pesquisa do Instituto 

Trata Brasil, uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (Oscip), formada por empresas com 

interesse nos avanços do saneamento básico e na 

proteção dos recursos hídricos do país. Os números do 

Instituto não são nada animadores. Há, no Pará, 

apenas 1,18% de tratamento de esgoto, 4,92% de 

coleta de esgoto, 47,10% de rede de água e a perda 

de água é 39,72%. 
                      Fonte: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/para-tem-um-

dos-piores-indices-de-saneamento-do-brasil-revela-pesquisa-do-trata-

brasil.ghtml 
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Fonte: https://www.painelsaneamento.org.br/localidade/index?id=15 

O Pará é o segundo estado da região Norte com o pior 

desempenho nos serviços de saneamento básico. A 

rede de água tratada não alcança sequer metade da 

população, enquanto a coleta de esgoto abrange 

apenas 6,29% dos paraenses. A respeito do tema, 

assinale a alternativa correta 

a) De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), entre 2016 e 2017, 1.935 dos 5.570 

municípios brasileiros (34,7%) registraram epidemias 

ou endemias ligadas à falta de saneamento básico, 

como casos de diarreia, leptospirose, cólera, malária e 

hepatite. 

b)  Diferentemente dos demais municípios do estado do 

Pará, a cidade de Belém possui um dos melhores 

indicadores do estado. De acordo com o último 

levantamento, cerca de 85% da população belenense 

possui coleta de esgoto. 

c)  A região Norte é a segunda região que mais oferece 

saneamento básico a sua população, ficando atrás 

apenas da região Sudeste. Fruto de uma profunda 

reformulação na política pública de saúde dos 

estados, que formaram uma frente de enfrentamento 

ao problema nos últimos anos.  

d) O saneamento básico é um conjunto de serviços 

compreendidos entre a distribuição de água potável e 

a coleta de esgoto. 

e) As melhores cidades em distribuição de água potável 

no estado do Pará são: Santarém (PA), e Ananindeua 

(PA) com níveis menores ou próximos de 90% da  

 

 

população atendida. Ananindeua (PA) atende apenas 

100% dos munícipes. 

 

14. Considerado o principal corredor de escoamento da 

safra no norte do país, o trecho de 970 km entre 

Sinop/MT e Miritituba/PA deve ser leiloado no último 

trimestre de 2020 

Em meio à pandemia, o Ministério de Infraestrutura 

segue tocando os projetos de concessão para garantir 

investimentos na retomada da economia. Nesta 

quarta-feira (13/5), a pasta enviou, ao Tribunal de 

Contas da União (TCU), o projeto de concessão de 

trechos das rodovias BR-163/MT, BR-163/PA e BR-

230/PA, cujo plano de outorga foi apresentado pela 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e 

aprovado pelo MInfra. O leilão está previsto para o 

último trimestre do ano. 

Fonte: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/05/1

3/internas_economia,854466/governo-envia-projeto-de-concessao-da-br-

163-ao-tcu.shtml  

A BR-163 é o principal corredor logístico do eixo norte 

do país, principalmente para o tráfego de caminhões. 

A respeito do tema, julgue os itens a seguir  

I - O segmento total que será licitado liga Sinop (MT) 

aos portos de Miritituba, no município de Itaituba 

(PA), onde a maior parte da safra de grãos do norte do 

Mato Grosso é escoada através da hidrovia do rio 

Tapajós até os portos marítimos de Santarém (PA) e 

Santana (AP). 

II - Segundo o Ministério de Infraestrutura, no total 

serão 970 km passando por 13 municípios de Mato 

Grosso e Pará. O prazo da concessão será de 10 anos e 

o critério para o leilão será o de menor tarifa. 

III - O projeto consiste na proposta de Concessão para a 

exploração da infraestrutura e da prestação de serviço 

público de recuperação, operação, manutenção, 

monitoração, conservação, implantação de melhorias 

e manutenção do nível de serviço do Trecho da 

Rodovia BR-163/MT, entre a Divisa PA/MT ao 

Entroncamento MT-220, no Município de Sinop; 

Trecho da Rodovia BR-163/PA, entre o Entroncamento 

com a BR-230/PA e a Divisa PA/MT; Trecho da Rodovia  
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BR-230/PA, entre o Entroncamento com a Rodovia BR-

163/PA e a Travessia do Rio Tapajós. 

Estão corretos os itens:  

a) F, F, V. 

b)  F, V, F. 

c)  F, F, F. 

d) V, F, V.  

e) V, V, V. 

 

15. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe) registraram 10.865 focos de queimada 

em municípios do Pará no mês de agosto. De acordo 

com o Inpe, o aumento foi de 304% em relação ao 

mês de julho deste ano, quando foram 2.687 pontos 

de fogo no estado. 

 
Fonte: https://www.semas.pa.gov.br/2020/02/18/boletim-de-

monitoramento-de-queimadas-2020/ 

 
Fonte: 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal

_amazon/increments 

 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS), através da Sala de Situação, 

monitora os focos de queimadas e risco de incêndios 

florestais em todo o território paraense. A respeito da 

temática, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) Nos últimos anos, a SEMAS, por meio do Núcleo de 

Hidrometeorologia (COMUC), tem enviado 

periodicamente boletins de monitoramento de 

queimadas e incêndios florestais para a coordenadoria 

estadual e coordenadorias municipais de Defesa Civil. 

b)  Os boletins, englobam informações sobre a 

distribuição de focos por município e também dos 

focos registrados nas Áreas Protegidas do Estado, 

além da análise das condições meteorológicas 

favoráveis ou desfavoráveis ao surgimento de 

incêndios florestais, com risco de suscetibilidade ao 

fogo e previsão de incêndios florestais baseado nas 

condições meteorológicas para 48 horas. 

c)  O Pará é o segundo maior estado do Brasil em 

extensão, grande parte originariamente floresta. Ao 

longo dos anos, as áreas florestais foram se tornando 

acessíveis, principalmente devido a grandes projetos 

rodoviários, como a Transamazônica, a BR-163 e a 

Belém-Brasília, e de assentamentos rurais. Além disso, 

a implementação de grandes projetos atraiu 

imigrantes que aumentam a demanda por terra e 

recursos florestais, como aconteceu recentemente 

com a usina hidrelétrica de Belo Monte.  

d) O aumento é atribuído pelos órgãos ambientais ao 

tempo seco e a falta de chuva que é o único problema 

enfrentado pelas autoridades no estado.  

e) As queimadas têm repercutido internacionalmente, 

fazendo com que o presidente Jair Bolsonaro 

autorizasse o envio de tropas das Forças Armadas aos 

estados da região incluindo o Pará.  
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16. A crise econômica gerada pela pandemia do novo 

coronavírus atingiu de maneira desigual os Estados 

brasileiros – embora a queda tenha sido generalizada. 

Nos meses de março e abril, quando o isolamento 

social se intensificou em várias cidades, a atividade 

econômica no País como um todo passou por retração 

de 15,29%, conforme dados do Banco Central. No 

mesmo período, o Amazonas registrou queda de 

21,44% na atividade e o Ceará apresentou baixa de 

15,89%. Por outro lado, as regiões onde o agronegócio 

é a base da economia têm registrado quedas 

menores. 

Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/regioes-agricolas-tem-sentido-

menos-os-efeitos-da-covid-19-na-economia/ 

 

O Pará também aproveitou a forte demanda global por 

alimentos. Dentre as alternativas a seguir, assinale a 

alternativa correta.  

a) O sul do Estado do Pará é hoje tomado pela soja. Essa 

atividade agrícola permitiu que a retração não fosse 

tão significativa. Pelos dados do Banco Central, a 

atividade econômica paraense recuou apenas 5,22% 

em abril e maio, bem abaixo dos 21,44% de retração 

do Amazonas. 

b) O impacto do COVID 19 foi mais forte porque a base 

da economia do Estado é a Zona Franca. Com a 

pandemia, boa parte das empresas do polo industrial 

fechou ou reduziu as atividades.  

c) A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-

CoV-2 ou Novo Coronavírus, vem produzindo 

repercussões apenas de ordem sanitária, de modo a  

 

adotar medidas de prevenção com isolamento e 

distanciamento social.  

d) Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde classificou a Doença pelo coronavírus 19 como 

uma pandemia, visto que antes já havia outros tipos 

de coronavírus.  

e) Cientistas e pesquisadores anunciaram recentemente 

que a quarentena e distanciamento social não 

funcionam, por isso há previsão de segunda onda de 

coronavírus. 

 

17. 

 
Fonte: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/o-para-e-o-estado-com-o-

maior-numero-de-massacres-no-campo-segundo-a-cpt.ghtml 

“Conflitos constituídos em múltiplas estratégias e 

táticas de enfrentamentos, desafios, disputas, 

combates, resistências e jogos de negociações. É um 

estudo que não ficou aprisionado às análises dos 

confrontos e das 221 disputas entre trabalhadores 

rurais e proprietários de terra, mas considerou, 

também, o envolvimento de aparelhos de Estado e de 

entidades de mediação na luta pela terra, apreciada 

como um espaço poliédrico onde diversos grupos, 

interesses, temporalidades, sonhos e concepções 

operaram” 

Fonte: PEREIRA, Airton dos Reis. A luta pela terra no sul e sudeste do Pará: 

migrações, conflitos e violência no campo. Dissertação. Recife, 2013. 

O estado do Pará lidera o ranking de assassinatos no 

campo, segundo relatórios da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), desde 1985, quando a entidade, como 

forma de denúncia, começou a sistematizar os dados 

e publicá-los. Com base nas informações a respeito do 

tema, julgue os itens a seguir como os principais 

fatores para esses conflitos no Pará: 
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(   ) a expulsão de posseiros por empresas, do Centro-

Sul do país, que se instalaram nessa parte do território 

amazônico estimuladas e apoiadas financeiramente 

pelo governo federal; 

(   )disputas, simultâneas, entre trabalhadores rurais e 

fazendeiros, comerciantes e empresários por uma 

mesma área de terras devolutas; 

( ) ocupações de grandes propriedades com títulos 

definitivos ou de aforamentos por trabalhadores 

rurais, principalmente migrantes do Nordeste, do 

Sudeste e do Centro-Oeste que chegaram atraídos 

pela propaganda; 

(  ) as políticas de desenvolvimento que os sucessivos 

governos Lula e Dilma haviam planejado para a 

Amazônia. 

(  ) Os conflitos no campo brasileiro têm como causa 

principal a concentração de terras 

Estão corretos 

a) F, F, V, V. F. 

b)  V, V, V, V. V. 

c)  V, V, V, F, V.  

d) V, F, V, F. V.  

 

18. Mas, à medida que comerciantes, fazendeiros e 

empresários do Centro-Sul instalavam os seus 

empreendimentos agropecuários com abundantes 

recursos dos incentivos fiscais da SUDAM, 

trabalhadores rurais, vaqueiros, peões e garimpeiros 

empobrecidos, que chegavam de diversas partes do 

Brasil, lutavam por terras. 

Fonte: PEREIRA, Airton dos Reis. A luta pela terra no sul e sudeste do Pará: 

migrações, conflitos e violência no campo. Dissertação. Recife, 2013.  

No que se refere ao processo de integração da 

Amazônia ao modelo de desenvolvimento econômico 

adotado pelo governo brasileiro, assinale a alternativa 

que corresponde a uma ação governamental com esse 

objetivo.  

a) Fomento somente das atividades extrativistas na 

região amazônica e preservação da biodiversidade. 

 

 

b) Aumento de investimentos públicos a partir de 2000 

para criação de usos mais improdutivos da terra e dos 

recursos naturais. 

c) Impedimento do acesso de trabalhadores sem-terra à 

região, conduzindo os fluxos migratórios para o 

sudeste do País. 

d) Foi idealizada no governo do presidente Juscelino 

Kubitschek a SUDENE, como parte do programa 

desenvolvimentista para a região da Amazônia Legal.  

e) Adoção do Plano de Integração Nacional (PIN) para 

promover a integração inter-regional. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

19. Considere as premissas 𝑝 e 𝑞 para responder o que 
se pede.  

𝑝: Concurso público é crescimento. 

𝑞: A leitura enobrece. 

De acordo com 𝑝 e 𝑞, a afirmação “Concurso público 
não é crescimento” ou “a leitura enobrece” é falsa se: 

a) 𝑝 é verdadeira e 𝑞 é falsa. 

b) ~𝑝 é falsa e  ~𝑞 é falsa. 

c) 𝑝 é falsa e 𝑞 é falsa. 

d) 𝑝 é falsa e ~ 𝑞 é falsa. 

e) ~𝑝 é verdadeira e 𝑞 é falsa. 

 

20. A negação lógica da sentença "se estou de dieta, 
então fecho a boca" é: 

a) Se não estou de dieta, então não fecho a boca. 

b) Se estou de dieta, então não fecho a boca. 

c) Estou de dieta e não fecho a boca. 

d) Se fecho a boca, então estou de dieta. 

e) Estou de dieta ou não fecho a boca. 
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21. Com base na proposição “Se um aluno estudar 
adequadamente, então ele passará em um concurso”, 
é correto afirmar que: 

a) A maior parte dos alunos que passam em um 
concurso estudam adequadamente. 

b) Todos os alunos que não estudam adequadamente 
não passam em um concurso. 

c) Todos os alunos que estudam adequadamente 
passam em um concurso. 

d) Havendo alunos que passam em um concurso, 
certamente estudam adequadamente. 

e) É possível que existam alunos que estudam 
adequadamente e não passam em um concurso. 

 

22. Considere as proposições abaixo.  

p: Antonio estuda. ; q: Marília vai ao Shopping Center. ; 

r: Manuella não estuda.   

Admitindo que essas três proposições são verdadeiras, 
qual das seguintes afirmações é FALSA?  

a)  Antonio não estuda ou Manuella não estuda.   

b)  Se Antonio não estuda, então Marília vai ao 

Shopping Center.   

c)  Marília vai ao Shopping Center e Manuella não 

estuda.   

d)  Se Marília vai ao Shopping Center, então Antonio 

estuda ou Manuella estuda.   

e)  Se Manuella não estuda, então Antonio estuda e 
Marília não vai ao Shopping Center.  

 

23. Considere a sentença: 

“Se Guilherme é gordo, então Guilherme não é atleta.” 

Assinale a opção que apresenta a sentença logicamente 
equivalente à sentença dada.  

a) “Se Guilherme não é atleta, então Guilherme é 
gordo.”  

b) “Se Guilherme não é gordo, então Guilherme é 
atleta.”  

c) “Se Guilherme é atleta, então Guilherme não é 
gordo.”  

d) “Guilherme é gordo e atleta.”  

e) “Guilherme não é gordo e não é atleta.” 

 

 

 

24. Se a professora de matemática gastar 7,5 minutos, 
em média, na correção de cada prova, ela poderá 
corrigir todas as provas em 5 horas. Como pretende 
concluir a correção em apenas 4 horas, o tempo 
médio gasto na correção de cada prova deverá ser de, 
no máximo, 

a) 7 minutos. 

b) 6,5 minutos. 

c) 6,2 minutos. 

d) 6 minutos. 

e) 5,5 minutos. 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

25. 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. 
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26. Acerca dos atributos dos atos administrativos, 

considere os próximos itens 

I -  A presunção de legitimidade e veracidade dos atos 

administrativos gera a inversão do ônus da prova, de 

modo que cabe ao destinatário do ato comprovar a 

sua ilegalidade. 

II -  A autoexecutoriedade permite que todos os atos 

administrativos sejam executados diretamente pela 

administração pública, independentemente de 

intervenção ou confirmação judicial. 

III - A imperatividade é o atributo dos atos 

administrativos que permite à Administração impor 

obrigações independentemente de anuência dos 

administrados, caso das licenças, por exemplo. 

Está correto apenas o disposto em 

a) I, II e III. 

b) I e III. 

c) I. 

d) II e III. 

e) II. 

 

27. Ao aplicar uma multa a determinada sociedade 

empresária que tenha descumprido uma cláusula de 

contrato administrativo celebrado com a 

Administração, a autoridade administrativa fará uso 

do poder 

a) de polícia. 

b) disciplinar. 

c) hierárquico. 

d) regulamentar. 

e) de polícia judiciária. 

 

28. Considerando as regras e disposições doutrinárias e 

jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil do 

Estado, assinale a alternativa correta. 

 

 

a) A condenação do Estado em ação indenizatória 

ajuizada em razão de dano causado por servidor 

público enseja a responsabilização do servidor em 

ação regressiva, independente da configuração de 

dolo ou culpa na sua conduta. 

b) O servidor que, no exercício da função, causar dano a 

um terceiro, poderá responder juntamente com o 

Estado na ação indenizatória, caso tenha agido com 

dolo ou culpa. 

c) Para a responsabilização estatal é irrelevante que a 

conduta tenha sido comissiva ou omissiva. 

d) A participação da vítima para a ocorrência do evento 

danoso pode atenuar ou até mesmo excluir a 

responsabilização estatal. 

e) Todos os entes da Administração Pública respondem 

de forma objetiva, não sendo necessária a 

comprovação do dolo ou culpa do agente causador do 

dano. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Adriane Fauth 

29. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, 

assinale a alternativa correta com base na 

Constituição Federal: 

a) é livre a manifestação do pensamento, sendo 

legítimo o anonimato; 

b) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, podendo ocorrer censura 

em casos de manifestação política; 

c) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, desde que atendidas as qualificações 

profissionais que conselho profissional estabelecer; 

d) é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional; 

e) a sucessão de bens de estrangeiros situados no País 

será regulada pela lei brasileira em qualquer situação. 
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30. No que se refere aos direitos sociais previstos na 

Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 

a) São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição; 

b) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria de sua condição 

social, seguro-desemprego, em caso de desemprego 

involuntário; 

c) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria de sua condição 

social, remuneração do trabalho noturno inferior à do 

diurno; 

d) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria de sua condição 

social, gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do que o salário normal; 

e) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria de sua condição 

social, adicional de remuneração para as atividades 

penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 

 

31. A despeito da nacionalidade, assinale a alternativa 

correta: 

a) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro 

que tiver cancelada sua naturalização, por decisão 

administrativa, em virtude de atividade nociva ao 

interesse nacional; 

b) Se para exercer direitos civis um brasileiro for 

compelido a naturalizar-se estrangeiro, então ele não 

poderá perder a sua nacionalidade. 

c) São símbolos da República Federativa do Brasil a 

bandeira, o hino, as armas e a moeda nacional; 

d) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios ter símbolos próprios; 

e) Brasileiros natos ou naturalizados poderão ocupar o 

cargo de embaixador. 

 

 

 

 

 

 

32. O artigo 144 da Constituição Federal dispõe que a 

segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos, dentre outros: 

a) Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Penal; 

b) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federa e Segurança 

Viária; 

c) Exército, Marinha e Aeronáutica; 

d) Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Legislativa e 

Exército Brasileiro; 

e) Vigilância Privada, Polícia Ferroviária Federal e Polícia 

Federal.  

 

 

DIREITO PENAL 
Antônio Pequeno 

33. Dois colombianos explodiram bombas em uma 

agência do Banco do Brasil, sediada em Nova Iorque 

(Estados Unidos da América), para acessar os valores 

que lá se encontravam. Nessa hipótese, ambos estão 

sujeitos à aplicação da lei penal brasileira por se tratar 

de uma hipótese de 

a) territorialidade temperada.  

b) extraterritorialidade condicionada, dada a incidência 

do princípio da nacionalidade ativa.  

c) extraterritorialidade incondicionada, dada a 

incidência do princípio real.  

d) extraterritorialidade incondicionada, dada a 

incidência do princípio da bandeira.  

e) extraterritorialidade condicionada, dada a incidência 

do princípio cosmopolita. 

 

34. No que se refere à imputabilidade penal, em regra, 

o direito penal brasileiro adota o sistema 

a) biopsicológico.  

b) psicológico.  

c) psicanalítico.  

d) biológico.  

e) biopsicanalítico. 
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35. E. L. P. pegou o carro de M. A. V., com devida 

anuência, para limpeza no lava a jato. Após a lavagem, 

E. L. P. decidiu não mais devolver o carro e sumiu. 

Com base nessa situação hipotética, assinale a 

alternativa que indica o crime praticado por E. L. P. 

a) Furto qualificado pela fraude  

b) Apropriação indébita  

c) Estelionato  

d) Furto simples  

e) Roubo simples 

 

36. O Código Penal Brasileiro estabelece, em seu artigo 

137, o crime de rixa, especificamente apresentando os 

elementos a seguir. Participar de rixa, salvo para 

separar os contendores: pena – detenção, de 15 dias a 

dois meses, ou multa. Com base no exposto, quanto à 

classificação das infrações penais, é correto armar que 

a rixa é um crime 

a) de mão própria.  

b) permanente.  

c) culposo.  

d) omissivo.  

e) plurissubjetivo. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL  

Priscila Silveira 

37. A respeito do inquérito policial, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será 
iniciado apenas de ofício ou mediante requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público.  

II. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial 
somente poderá proceder a inquérito a requerimento 
do ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo. 

III. O inquérito, nos crimes em que a ação pública 
condicionada à representação, poderá ser iniciado de 
ofício ou mediante representação do ofendido ou de 
seu representante legal.  

Assinale: 

a) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 

b) se somente a afirmativa I estiver correta. 

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente a afirmativa II estiver correta. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

38. Sobre a prisão preventiva é correto afirmar que: 

a) é admitida nos crimes dolosos punidos com pena 
privativa de liberdade máxima igual ou superior a 4 
(quatro) anos.  

b) em qualquer fase da investigação policial ou do 
processo penal, caberá a prisão preventiva decretada 
pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assistente, ou por 
representação da autoridade policial. 

c) O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, 
revogar a prisão preventiva. 

d) Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 
emissor da decisão revisar a necessidade de sua 
manutenção a cada 60 (sessenta) dias, mediante 
decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a 
prisão ilegal.  

e) A decisão que decretar e substituir a prisão 
preventiva será sempre motivada e fundamentada, 
mas a que denega não precisa ser fundamentada pois 
favorece o acusado. 

 

39. Em relação à fiança, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a 
comparecer perante a autoridade todas as vezes que 
for intimado para atos do inquérito e da instrução 
criminal e para o julgamento. Quando o réu não 
comparecer, a fiança será havida como quebrada. 

b) Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da 
fiança, se, regularmente intimado para ato do 
processo, deixar de comparecer, sem motivo justo. 

c) A fiança será quebrada quando o acusado 
deliberadamente praticar ato de obstrução ao 
andamento do processo. 

d) Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado 
descumprir medida cautelar imposta 
cumulativamente com a fiança. 
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e) o valor da fiança será fixado pela autoridade que a 
conceder nos limites de 1 (um) a 100 (cem) salários 
mínimos, quando se tratar de infração cuja pena 
privativa de liberdade, no grau máximo, não for 
superior a 4 (quatro) anos. 

 

40. Com relação à Lei n. 7.960/89, que dispõe sobre 
prisão temporária, assinale a afirmativa correta. 

a) O prazo da prisão, seja qual for o crime, é de 30 dias 
prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade.  

b) O prazo, em se tratando de crime hediondo ou 
assemelhado, é de trinta dias, enquanto nos demais é 
de cinco dias, não sendo possível a prorrogação. 

c) O juiz poderá decretá-la de ofício, ou a atendendo 
representação da autoridade policial ou a 
requerimento do Ministério Público.  

d) Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a 
autoridade responsável pela custódia deverá, 
independentemente de nova ordem da autoridade 
judicial, colocar imediatamente o preso em liberdade, 
salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da 
prisão temporária ou da decretação da prisão 
preventiva. 

e) Os presos temporários, dentro do possível, devem 
ficar separados dos demais detentos. 

 

 

DIREITO PENAL MILITAR 
Paulo Guimaraes 

Considerando o estabelecido no Decreto-Lei nº 
1.001/1969 (Código Penal Militar), responda as 
questões abaixo: 

 

41. Mário, policial militar do Estado do Pará assassinou 
dolosamente João, um desconhecido, em um bar. 
Mário deve ser julgado perante a: 

a) Justiça Militar Estadual. 

b) Justiça Comum. 

c) Superior Tribunal Militar por ser crime cometido 
contra um civil. 

 

 

d) Superior Tribunal de Justiça por ser crime cometido 
contra um civil. 

e) Supremo Tribunal Federal por se tratar de militar 
estadual. 

 

42. De acordo com o disposto no Código Penal Militar 
assinale a alternativa incorreta: 

a) Os militares estrangeiros, quando em comissão ou 
estágio nas forças armadas, ficam sujeitos à lei penal 
militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados 
ou convenções internacionais. 

b) O militar da reserva ou reformado, empregado na 
administração militar, não equipara-se ao militar em 
situação de atividade para efeitos de aplicação da 
legislação penal militar. 

c) O militar da reserva, ou reformado, conserva as 
responsabilidades e prerrogativas do posto ou 
graduação, para o efeito da aplicação da lei penal 
militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime 
militar. 

d) O defeito do ato de incorporação não exclui a 
aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou 
conhecido antes da prática do crime. 

e) As medidas de segurança podem ser pessoais ou 
patrimoniais. 

 

43. No caso do crime do art. 141, o crime de 
entendimento para gerar conflito ou divergência com 
o Brasil praticado por civil, a ação penal depende de: 

a) Requisição do Comando Militar  

b) Requisição do Ministro da Justiça 

c) Requisição do Presidente da República 

d) apenas da proposição do Ministério Público, uma vez 
que foi praticado por civil 

e) apenas da proposição do Ministério Público já que 
este crime é de ação pública incondicionada 

 

 

 

 

 



17 
1º Simulado – PM PA – Soldado  – Pós Edital – 22/11/2020 

 

 

44. A detração penal é:  

I - o instituto que determina que a pena cumprida no 
exterior seja levada em consideração quando o agente 
for condenado no Brasil pelo mesmo crime. O intuito 
dessa determinação é evitar o bis in idem. 

II - a teoria penal que indica que crimes propriamente 
militares são aqueles que somente podem ser 
praticados por militares, enquanto os impropriamente 
militares podem ser praticados também por civis. 

III - a teoria que indica que os militares não podem ser 
detidos ou presos sem autorização do Superior 
Tribunal Militar. 

Assinale a alternativa que indica apenas as assertivas 
corretas. 

Aa) I 

b) I e II 

c) II 

d) III 

e) II e III 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR 
Paulo Guimarães 

45. Acerca da interpretação da legislação processual 
penal militar, assinale a alternativa correta. 

a) A lei de processo penal militar deve ser interpretada 
sempre no sentido literal de suas expressões. 

b) Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a 
interpretação restritiva, quando for manifesto, no 
primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, 
no segundo, que é mais ampla, do que sua intenção. 

c) É admitida a interpretação restritiva ou extensiva 
mesmo quando cercear a defesa pessoal do acusado. 

d) É admitida a interpretação restritiva ou extensiva 
mesmo quando prejudicar ou alterar o curso normal 
do processo, ou lhe desvirtuar a natureza. 

e) É admitida a interpretação restritiva ou extensiva 
mesmo quando desfigurar de plano os fundamentos 
da acusação que deram origem ao processo. 

 

 

 

46. A respeito do Inquérito Policial Militar assinale a 
alternativa incorreta: 

a) O inquérito policial militar é a apuração sumária de 
fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e 
de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, 
cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos 
necessários à propositura da ação penal. 

b) O inquérito não deve ser iniciado mediante portaria. 

c) Para verificar a possibilidade de haver sido a infração 
praticada de determinado modo, o encarregado do 
inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos 
fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a 
ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a 
disciplina militar. 

d) Em se tratando da apuração de fato delituoso de 
excepcional importância ou de difícil elucidação, o 
encarregado do inquérito poderá solicitar do 
procurador-geral a indicação de procurador que lhe 
dê assistência. 

e) Será encarregado do inquérito, sempre que possível, 
oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-
tenente; e, em se tratando de infração penal contra a 
segurança nacional, sê-lo-á, sempre que possível, 
oficial superior, atendida, em cada caso, a sua 
hierarquia, se oficial o indiciado. 

 

47. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá 
ser recusado por qualquer das partes no seguinte 
caso:  

a) Quando houver funcionado como advogado ou 
defensor, órgão do Ministério Público, autoridade 
policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado 
seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o 
terceiro grau inclusive.  

b) Quando houver funcionado como testemunha no 
processo. 

c) Quando houver funcionado como juiz de outra 
instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, 
sobre a questão. 

d) Quando ele próprio ou seu cônjuge, ou parente 
consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, 
for parte ou diretamente interessado. 

e) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de 
qualquer das partes. 
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48. Não poderão ser peritos ou intérpretes:  

I- os que estiverem sujeitos a interdição que os inabilite 
para o exercício de função pública 

II- os que tiverem prestado depoimento no processo ou 
opinado anteriormente sobre o objeto da perícia 

III- os que não tiverem habilitação ou idoneidade para o 
seu desempenho 

IV- os menores de vinte e cinco anos 

Assinale a alternativa que indica apenas as assertivas 
corretas. 

a) I, II e IV 

b) II, III e IV 

c) II e III apenas 

d) I, II e III apenas 

e) II e IV 

 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  
Ivo Martins 

49. Acerca dos Crimes hediondos – Lei n. 8.072/1990, 

julguem os itens. 

I. Terão prioridade de tramitação em todas as 

instâncias. 

II. Apenas admitem a forma tentada. 

III. Não estão todos tipificados no Código Penal. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente o item I está correto. 

b) Somente o item III está correto. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente os itens I e II estão corretos. 

e) Somente os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

50. Acerca da Lei de Crimes Hediondos e o crime de 

homicídio, assinale a alternativa correta. 

a) homicídio simples para ser considerado hediondo 

exige que seja praticado por um grupo de extermínio. 

b) não é possível que um crime de homicídio simples 

cometido por uma só pessoa seja considerado 

hediondo ainda que praticado em atividade típica de 

grupo extermínio. 

c) o homicídio qualificado só pode ser considerado 

hediondo desde que praticado em atividade típica de 

grupo de extermínio. 

d) o homicídio privilegiado caso combinado com 

determinadas circunstâncias qualificadoras de ordem 

objetiva pode ser considerado hediondo. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

51. Julgue os itens a seguir e assinale a alternativa que 

contempla apenas assertivas INCORRETAS. 

I) O particular nunca pode praticar o delito de abuso de 

autoridade nem mesmo em concurso com um agente 

público. 

II) A Lei n. 13.869/19 preocupou-se em definir o 

significado da expressão autoridade, diferente da 

técnica manejada na antiga Lei n. 4.898/65, para que 

seja identificado o sujeito ativo do crime de abuso de 

autoridade. 

III) Os delitos de abuso de autoridade podem ser 

definidos como crimes próprios, mas 

excepcionalmente são encontradas modalidades 

comuns também. 

Estão INCORRETOS os itens:  

a) Somente I e II. 

b) Somente II e III. 

c) Somente I e III. 

d) Somente o II. 

e) Todos estão incorretos. 

 

 



19 
1º Simulado – PM PA – Soldado  – Pós Edital – 22/11/2020 

 

 

52. Considerando a Lei de Organização Criminosa 

(12.850/13) e a Lei de Drogas (11.343/06), assinale a 

alternativa correta. 

a) Aquele que impede ou, de qualquer forma, embaraça 

a investigação de infração penal que envolva 

organização criminosa terá, além da pena relativa ao 

crime de promover organização criminosa, uma causa 

de aumento de pena.  

b) Para o STJ, não viola, em qualquer hipótese, o 

princípio da dignidade da pessoa humana a revista 

íntima realizada para detecção do visitante que esteja 

transportando drogas ou outros itens proibidos para o 

interior do estabelecimento prisional. 

c) O sujeito que embaraçar investigação de infração 

penal que envolva organização criminosa estará 

cometendo um delito tipificado na lei especial, porém 

com sanção penal mais branda do que a prevista para 

aquele que integra pessoalmente organização 

criminosa. 

d) Dentre as majorantes previstas para o delito de 

tráfico de drogas, haverá manifestação de uma delas 

quando a infração penal tiver sido cometida nas 

dependências ou imediações de estabelecimentos 

prisionais, ainda que a droga não tenha efetivamente 

passado por dentro da unidade penitenciária. 

e) O delito de tráfico de drogas não apresenta causas de 

aumento de pena previstas na Lei 11.343/06. 

 

 

DIREITO HUMANOS  
Ricardo Torques 

53. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 
proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas. Representa 
importante marco na afirmação dos direitos humanos 
em cenário internacional. Com base na Declaração, 
pode-se afirmar: 

a) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos, devendo agir em relação uns 
outros com espírito de igualdade, liberdade e 
fraternidade. 

 

 

b) Todo ser humano tem capacidade para gozar os 
direitos e liberdades estabelecidos na Declaração, sem 
distinção de qualquer espécie, salvo aquelas fundadas 
na condição política, jurídica ou internacional de seu 
país. 

c) A Declaração Universal dos Direitos Humanos admite 
que sejam feitas distinções de tratamento quando o 
sujeito for oriundo de um país ou território sem 
governo próprio. 

d) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal, não podendo ser mantido em 
escravidão ou servidão. 

e) A Declaração Universal dos Direitos Humanos veda 
expressamente a escravidão e o tráfico de escravos, 
mas admite a servidão. 

 

54. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
estabelece uma série de garantias que visam 
assegurar a dignidade, dentre elas: 

a) Todo ser humano tem o direito de ser, 
exclusivamente em seu país de origem, reconhecido 
como pessoa perante a lei. 

b) A DUDH veda expressamente a detenção e o exílio. 

c) Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais 
remédio efetivo para os atos que violem os direitos 
fundamentais reconhecidos apenas pela constituição. 

d) A vítima de perseguição tem direito de procurar e de 
gozar asilo em outros países, ainda que tal 
perseguição seja legítima e motivada por crimes de 
direito comum. 

e) A Declaração assegura a proteção contra qualquer 
discriminação e, também, contra qualquer 
incitamento à discriminação. 
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55. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(CADH / Pacto de São José da Costa Rica) surge como 
concretização da busca por um regime de liberdade 
pessoal e de justiça social, fundado no respeito aos 
direitos essenciais do homem. Com base no Pacto, 
assinale a alternativa correta: 

a) O conceito de "pessoa" é amplo e abarca as pessoas 
físicas e jurídicas. 

b) Se o exercício dos direitos e liberdades previstos na 
Convenção ainda não estiverem garantidos por 
disposições legislativas, os Estados Partes estão 
desobrigados a observar e obedecer às previsões 
pactuadas. 

c) Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua 
personalidade jurídica e que sua vida seja respeitada e 
protegida por lei. 

d) O direito à vida deve ser protegido pela lei e, em 
geral, desde o nascimento com vida. 

e) Os Estados gozam de soberania para estabelecer a 
pena de morte ainda que tenha sido anteriormente 
abolida. 

 

56. A Portaria Interministerial nº 4.226/2010 estabelece 
diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de 
segurança pública. Em relação às diretrizes firmadas, 
assinale a alternativa correta: 

a) O uso da força por agentes de segurança pública 
deverá obedecer aos princípios da legalidade, 
necessidade, proporcionalidade, moderação e 
conveniência.  

b) Os agentes de segurança pública só poderão disparar 
armas de fogo contra pessoas em casos de legítima 
defesa própria. 

c) Admite-se o uso de arma de fogo contra pessoas na 
hipótese de perigo iminente de morte apenas, não 
abarcando a lesão grave. 

d) É legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em 
fuga que esteja desarmada, visto que desobedece à 
ordem emanada da autoridade policial. 

e) Admite-se o uso de arma de fogo contra pessoa em 
fuga apenas quando esteja na posse de algum tipo de 
arma que possa representar risco imediato de morte 
ao agente de segurança pública. 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
Marcos Girão 

57. Analise as assertivas abaixo, considerando o texto 
do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do 
Pará (Lei Estadual nº 6.833/2006: 

I. O Comandante-Geral é a autoridade administrativa 
competente para instaurar e decidir o conselho de 
justificação. 

II. Honra pessoal é o dever de pautar sua conduta com 
correção de atitudes, como um profissional correto. 
Exige-se do policial militar, em qualquer ocasião, 
comportamento ético que refletirá no seu 
desempenho perante a instituição a que serve e no 
grau de respeito que lhe é devido. 

III. O conselho de justificação é composto de três 
oficiais da ativa de posto superior ao do justificante. 

IV. Sindicância disciplinar é a apuração sumária 
inquisitorial de fato ou ato que, em tese, configure 
transgressão da disciplina policial-militar, quando 
inexistirem indícios claros de autoria. Tem caráter de 
instrução provisória, cuja finalidade precípua é reunir 
elementos necessários à propositura do processo 
administrativo disciplinar e/ou inquérito policial-
militar, se for o caso. 

Marque a alternativa que traz os itens corretos. 

a) I, II e III.  

b) III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e III. 
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58. Com base no Estatuto dos Policiais-Militares da 
Polícia Militar do Estado do Pará (Lei Estadual nº 
5.251/1985), assinale a alternativa incorreta: 

a) Nos casos de nomeação coletiva, a hierarquia será 
definida em consequência dos resultados de 
concursos a que forem submetidos os candidatos à 
Polícia Militar. 

b) A Polícia Militar vincula-se operacionalmente à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
subordina-se administrativamente ao Governador do 
Estado. 

c) O serviço policial-Militar consiste no exercício de 
atividades inerentes à Polícia Militar e compreende 
todos os encargos previstos na legislação específica, 
relacionados com a manutenção da ordem pública e a 
segurança interna no Estado do Pará. 

d) Mediante requerimento, é facultada ao policial 
militar que incorra em situação de reforma por 
incapacidade física definitiva para atividade-fim a 
permanência no serviço ativo, com emprego na 
atividade-meio, no mesmo posto ou graduação, 
hipótese em que será readaptado, na forma 
estabelecida em Decreto. 

e) A hierarquia e a disciplina são a base institucional da 
Polícia Militar, crescendo a autoridade e 
responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. 

 

59. Tendo em vista as disposições da Lei Complementar 
Estadual nº 53/2006, que dispõe sobre a organização 
básica e fixa o efetivo da Polícia Militar do Pará – 
PMPA, os órgãos de direção geral integram o 
comando-geral da corporação, que compreende, 
EXCETO: 

a) Departamento-Geral de Pessoal. 

b) Departamento-Geral de Educação e Cultura. 

c) Centro de Inteligência. 

d) Comissão Permanente de Controle Interno. 

e) Gabinete do Comandante-Geral. 

 

 

 

 

 

60. A respeito do Decreto-lei Federal nº. 667/1969, que 
reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do 
Distrito Federal, e dá outras providências, marque a 
alternativa incorreta: 

a) As Polícias Militares serão estruturadas em órgão de 
Direção, de Execução e de Apoio de acordo com as 
finalidades essenciais do serviço policial e as 
necessidades de cada Unidade da Federação. 

b) O recrutamento de praças para as Polícias Militares 
obedecerá ao voluntariado, de acordo com legislação 
própria de cada Unidade da Federação, respeitadas as 
prescrições da Lei do Serviço Militar e seu 
regulamento. 

c) As Polícias Militares, integradas nas atividades de 
segurança pública dos Estados e Territórios e do 
Distrito Federal, para fins de emprego nas ações de 
manutenção da ordem pública e de polícia judiciária, 
ficam sujeitas à vinculação, orientação, planejamento 
e controle operacional do órgão responsável pela 
Segurança Pública, sem prejuízo da subordinação 
administrativa ao respectivo Governador. 

d) O Sistema de Proteção Social dos Militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser 
regulado por lei específica do ente federativo, que 
estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever 
outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma 
de custeio. 

e) O cargo de Inspetor-Geral das Polícias Militares será 
exercido por um General-de-Brigada da ativa. 
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