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Simulado PC-MG 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 60 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no conteúdo programático 
do edital. 

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 12:30 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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível 
na área do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PC-MG-20-11  

  
 

       
                 
 
        
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://bit.ly/Simulado-PC-MG-20-11


2 
3º Simulado – PC-MG – Escrivão e Investigador – 20/11/2021 

 

 
PORTUGUÊS 

Luiz Felipe 

 

TEXTO I 

UNICEF: QUEDA DE RENDA E ACESSO À EDUCAÇÃO NA 
PANDEMIA PREJUDICA NUTRIÇÃO E APRENDIZADO 
DE CRIANÇAS E JOVENS 

Uma nova pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) chama a atenção para as desigualdades 
de renda, educação e nutrição agravadas pela crise 
sanitária da Covid-19. De novembro do ano passado a maio 
deste ano, cresceu o percentual de famílias brasileiras de 
baixa renda que viram seu rendimento minguar mais 
durante a pandemia, principalmente entre as que vivem 
com até um salário-mínimo. São essas mesmas famílias as 
que mais sofrem com a insegurança alimentar: em 17% 
dos lares alguém deixou de comer em algum momento por 
falta de dinheiro — o impacto sobe para 33% entre as 
classes D e E. 

Esse cenário, alertam representantes do Unicef, prejudica o 
aprendizado escolar e a nutrição entre os jovens mais 
vulneráveis, favorecendo ainda o aparecimento de 
doenças como a obesidade na idade adulta. Segundo o 
estudo, metade das famílias que moram com crianças e 
adolescentes que estudam em escolas públicas relatou ter 
recebido alimentação da escola durante o período de 
fechamento, mostrando o impacto das escolas para além 
do currículo escolar. 

De modo geral, as famílias estão mais abertas à volta às aulas 
presenciais, acrescenta o relatório. Em julho de 2020, em 
plena pandemia, 82% dos entrevistados eram a favor do 
fechamento das escolas para ajudar a conter as infecções 
por Covid. Com o passar dos meses, essa percepção foi 
mudando e, em novembro, eram 71% das famílias; em 
maio, o índice caiu para 59%. Quatro em cada dez famílias 
afirmam que as escolas já retomaram parcialmente as 
atividades presenciais. Entre os que têm filhos em escolas 
que já reabriram, quase metade (48%) enviou a criança ou 
adolescente de volta às aulas presenciais. 

Os dados fazem parte da terceira etapa da pesquisa 
"Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em 
Crianças e Adolescentes", realizada pelo Ipec para o Unicef 
de 10 a 25 de maio deste ano com 1.516 entrevistas. As 
rodadas anteriores foram realizadas em julho e em 
novembro do ano passado. 

Entre novembro do ano passado e maio de 2021, aumentou 
de 69% para 80% o percentual de famílias com até um 
salário-mínimo que disseram que sua renda diminuiu 
desde o início da pandemia. Em comparação, entre as 
famílias com renda de mais de dez salários-mínimos, o 
percentual que viu a renda diminuir permaneceu estável.  

 

As desigualdades também se acirraram no âmbito escolar. A 
pesquisa mostra que 93% das escolas mantiveram 
atividades remotas. O WhatsApp foi o principal canal de 
acesso dos estudantes às atividades (71%), seguido pela 
distribuição de material impresso (69%). Entre as famílias 
mais pobres, o celular é o principal dispositivo utilizado. 
Nas famílias com renda de até um salário mínimo, 65% dos 
estudantes usam apenas o celular para as atividades 
escolares, e 29% dependem do celular de outro membro 
da família. 

Os hábitos alimentares mudaram com o agravamento da 
renda e o menor acesso às escolas na pandemia. Segundo a 
pesquisa, 41% das famílias passaram a consumir menos 
alimentos como frutas, verduras e outros não 
industrializados. Além disso, desde o início da pandemia, a 
insegurança alimentar segue sendo motivo de alerta. Entre 
as famílias de classe D e E, 33% disseram que deixaram de 
comer em algum momento devido à falta de dinheiro para 
comprar comida. 

Bauer lembra da importância da segurança alimentar e de 
uma alimentação adequada para crianças e adolescentes, o 
que pode ter impacto no desenvolvimento e na saúde de 
pessoas dessa faixa etária. 

(Elisa Martins. O Globo. Adaptado) 

 

01. O Texto I tem como objetivo principal: 

a) Apontar a desigualdade como a causa da 
insegurança alimentar. 

b) Informar acerca do impacto da pandemia sobre a 
nutrição e o aprendizado de crianças e adolescentes.  

c) Defender a educação como meio de acesso a uma 
alimentação balanceada. 

d) Corroborar a relação entre saúde e educação. 

 

02. De acordo com o texto, é correto afirmar que  

a) O acesso à escola impactou os hábitos alimentares. 

b) A crise sanitária da Covid-19 impactou a educação 
apenas de famílias de baixa renda. 

c) A crise resultante da pandemia foi democrática, uma 
vez que atingiu a todos. 

d) A maioria da população sempre foi contra o 
fechamento de escolas durante a pandemia. 
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03. O acento grave indicativo de crase é necessário e 
está empregado de acordo com a norma-padrão em: 

a) O novo gabinete ficará à distância de 3 quilômetros 
do Congresso Nacional. 

b) Para cumprir seus compromissos, o presidente da 
Câmara foi à São Paulo. 

c) Devido às recomendações atuais, as sessões estão 
ocorrendo à distância. 

d) Empresários preferiam o novo imposto à continuar 
com o ônus na folha de pagamentos. 

 

04. Em “Quando compreendiam o que se dizia, o 
comportamento seguia os padrões esperados”, o 
vocábulo "o", em suas duas ocorrências são 
respectivamente, 

a) pronome demonstrativo e artigo 

b) artigo e pronome demonstrativo 

c) artigo e artigo 

d) pronome oblíquo e artigo 

 

05. Os termos destacados exercem, respectivamente, a 
função de  

I – Para ter paz, foi morar longe de grandes centros 
urbanos. 

II – As construções de Oscar Niemeyer possuíam 
identidade. 

a) Complemento Nominal e Complemento Nominal 

b) Adjunto adnominal e Complemento Nominal 

c) Complemento Nominal e Adjunto Adnominal 

d) Adjunto adnominal e Adjunto Adnominal 

 

06. A frase em que o emprego e a colocação do 
pronome oblíquo obedecem aos ditames da norma-
padrão é: 

a) A proposta de reforma precisa passar por 
modificações para que parlamentares lhe aprovem. 

b) Houve resistência à criação de um novo imposto. É 
necessário esclarecer as razões que justifique-o. 

c) A reforma beneficia principalmente as empresas. A 
nova proposta visa desonerar elas ao pagarem 
salários. 

 

 

d) Foi apresentado um novo imposto nos moldes da 
antiga CPMF. No entanto, parlamentares não o 
aprovaram. 

 

TEXTO II 

 

07. Depreende-se da charge 

a) que a redução da maioridade penal é ineficaz  

b) que a impunidade predomina em espaços 
periféricos 

c) que a educação é essencial para a criança 

d) que a violência reduz a expectativa de vida 

 

08. Considerando os aspectos gramaticais do texto II, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) "Nunca" e "lá" recebem a mesma classificação 
morfológica. 

b) "A gente" poderia ser corretamente substituído por 
"nós" 

c) "Vai ser" é uma locução verbal 

d) "Até lá" exerce a função de objeto indireto. 

 

09. A Redação Oficial é a maneira pela qual o Poder 
Público redige atos normativos e comunicações. De 
acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, a Redação Oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, ________________, formalidade e uniformidade. 
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Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto. 

a) Moralidade  

b) Concisão 

c) Legalidade 

d) Publicidade 

 

10. Em uma comunicação oficial de um Deputado 
Federal, o vocativo adequado ao Presidente da 
República e o advérbio adequado ao fecho da 
comunicação devem ser, respectivamente:       

a) Senhor / Respeitosamente 

b) Eminentíssimo Senhor / Respeitosamente 

c) Senhor / Atenciosamente 

d) Excelentíssimo Senhor / Respeitosamente 

 

 

LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS 
GERAIS 

Marcos Girão 

 
 

11. Conforme a lei orgânica da Polícia Civil do Estado 

de Minas Gerais, Lei Complementar nº 129 de 2013, 

marque a alternativa incorreta. 

Art. 2º A PCMG, órgão autônomo, essencial à segurança 

pública, à realização da justiça e à defesa das 

instituições democráticas, fundada na promoção da 

cidadania, da dignidade humana e dos direitos e 

garantias fundamentais, tem por objetivo, no 

território do Estado, em conformidade com o art. 136 

da Constituição do Estado, dentre outros, o exercício 

das funções de: 

a) preservação das instituições políticas e jurídicas 

b) mediação de conflitos.   

c) preservação da ordem e da segurança públicas. 

d) proteção da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

 

12. Sobre as disposições preliminares da Lei 

Complementar nº 129 de 2013, indique a alternativa 

correta dentre as assertivas: 

 

a) Os policiais civis terão carteira funcional, com 

identificação das respectivas carreiras e validade em 

todo o território estadual, cujo modelo será 

regulamentado com base em decreto. 

b) São símbolos institucionais da PCMG o hino, o 

brasão, a logomarca, a bandeira e o distintivo. 

c) A investigação criminal se destina à apuração de 

infrações civis, penais e de atos infracionais, para 

subsidiar a realização da função jurisdicional do 

Estado, e à adoção de políticas públicas para a 

proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de 

vida social. 

d) A PCMG subordina-se diretamente ao Secretário de 

Estado de Segurança Pública e integra, para fins 

operacionais, o Sistema de Defesa Social. 

 

13. Sobre a competência da PCMG, disposta na Lei 

Complementar nº 129 de 2013, marque a alternativa 

correta: 

a) À PCMG, órgão permanente do poder público, 

dirigido por Delegado de Polícia de carreira e 

organizado de acordo com os princípios da 

hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária 

e a apuração, no território do Estado, das infrações 

penais, exceto as militares e os atos infracionais. 

b) São atividades privativas da PCMG a polícia técnico-

científica, o processamento e arquivo de identificação 

civil e criminal, bem como o registro e licenciamento 

de veículo automotor, ressalvada a habilitação de 

condutor. 

c) À PCMG compete exercer o controle e a fiscalização 

de suas armas e munições, de explosivos, fogos de 

artifício e demais produtos controlados, observada a 

legislação estadual específica. 

d) À PCMG compete organizar, cumprir e fazer cumprir 

os mandados judiciais de prisão e de busca 

domiciliar. 

 

14. Sobre a Lei Complementar nº 129 de 2013, sobre 

as prerrogativas do Policial Civil, marque a 

alternativa incorreta: 
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a) O policial civil goza de aposentadoria integral, nos 

termos da lei. 

b) O policial civil tem prioridade em qualquer serviço 

de transporte e comunicação, público e privado, 

quando em serviço de caráter urgente. 

c) O policial civil pode exercer poder de polícia, 

inclusive a realização de busca pessoal e veicular, no 

caso de fundadas suspeitas de prática criminosa ou 

para fins de cumprimento de mandado judicial. 

d) O policial civil pode convocar pessoas para 

testemunhar diligência policial. 

 

15. Conforme a lei complementar nº 129 de 2013, que 

organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -

PCMG-, define sua competência e dispõe sobre o 

regime jurídico dos integrantes das carreiras 

policiais civis, indique o item incorreto diante da 

legislação sobre os direitos e indenizações do Policial 

Civil: 

a) As diárias constituem direito do policial civil, nos 

termos de decreto. 

b) Receber equipamentos de proteção individual e 

mobiliários adequados ao tipo de trabalho 

desenvolvido constitui direito do policial civil 

conforme a lei complementar. 

c)  Os direitos relacionados à utilização de armas de 

fogo e de veículos da PCMG durante o curso de 

habilitação técnico-profissional, ressalvada a 

finalidade acadêmica, são condicionados à 

qualificação e ao acompanhamento do policial civil 

por outro declarado apto e designado para o exercício 

das funções de seu cargo em unidade da PCMG. 

d) É direito do policial civil ter respeitado seus direitos 

e garantias fundamentais, tanto no cotidiano como 

em atividades de formação ou de treinamento. 

 

16. Indique o item correto, conforme a lei 

complementar nº 129 de 2013, que organiza a Polícia 

Civil do Estado de Minas Gerais -PCMG-, define sua 

competência e dispõe sobre o regime jurídico dos 

integrantes das carreiras policiais civis: 

 

 

 

a) O policial civil poderá, ainda, afastar-se das funções 

do cargo para exercer cargo de Ministro do Supremo 

Tribunal Federal.  

b) O policial civil afastado não pode exercer nenhuma 

de suas funções, ou outra, pública ou particular, 

diversa da que motivou o ato, sob pena de cassação 

do ato de afastamento e do imediato retorno às 

atividades.  

c) O policial civil pode ser afastado para tratar de 

interesses particulares, pelo prazo máximo de três 

anos.  

d)  O afastamento para exercer a direção da Polícia 

Federal é permitido, mesmo que em estágio 

probatório.  

 

17. Conforme a lei nº 5.406 de 1969, sobre o regime 

disciplinar, indique o item incorreto: 

a) É vedado ao policial utilizar-se do anonimato. 

b) É vedado ao policial faltar com a verdade, por má-fé 

ou malícia, no exercício de suas funções. 

c) É vedado ao policial criticar decisão ou ordem 

judicial. 

d) É vedado ao policial transferir encargos que lhe 

competirem ou a seus subordinados, a pessoa 

estranha aos 

quadros da repartição. 

 

18. Conforme a lei nº 5406 de 1969, sobre as 

transgressões disciplinares, indique o item correto: 

a) A pena de repreensão será aplicada oralmente e, em 

princípio, corresponderá às faltas de cumprimento de 

deveres e às transgressões consideradas de natureza 

leve. 

b) A pena de suspensão, que não excederá de noventa 

dias, será aplicada apenas no caso da falta grave. 

c) Não haverá punição quando, no julgamento da 

transgressão, for reconhecida qualquer causa 

justificativa. 

d) Considerar-se-á abandono de cargo o não-

comparecimento do servidor ao serviço, por mais de 

quarenta e cinco dias consecutivos. 
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19. Conforme a lei nº 5406 de 1969, sobre as 

transgressões disciplinares, indique o item incorreto: 

a) São penas disciplinares a cassação de aposentadoria 

e a demissão a bem do serviço público. 

b) Será aplicada a pena de demissão no caso de 

ineficiência no serviço, constatada a impossibilidade 

de readaptação. 

c) A prisão administrativa e a suspensão preventiva 

não poderão exceder de trinta dias. 

d) O Corregedor Geral de polícia pode aplicar a pena de 

suspensão preventiva. 

 

20. Conforme a lei nº 5406 de 1969, sobre as 

transgressões disciplinares, marque a alternativa que 

engloba todas as circunstâncias agravantes, quando 

não constituírem ou qualificarem outra transgressão 

disciplinar: 

I – a prática simultânea ou a conexão de duas ou mais 

transgressões. 

II – concurso de dois ou mais agentes na prática de 

transgressão. 

III – mau comportamento anterior. 

IV - prática da transgressão durante a execução do 

serviço policial ou em prejuízo deste. 

a) I, II, III, IV 

b) II e III 

c) I e II 

d) I, II, III 

 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Fábio Ramos 

 
21. A respeito dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos, assinale a alternativa que está de acordo 

com a Constituição Federal da República. 

a) qualquer eleitor é parte legítima para propor ação 

civil pública que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural; 

 

 

b) Todos podem reunir-se pacificamente em locais 

abertos ao público, desde que não frustrem outra 

reunião já convocada, sendo apenas exigida prévia 

autorização nas redes sociais. 

c) Somente por decisão judicial transitada em julgado 

poderá uma associação ser dissolvida 

compulsoriamente. 

d) As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados apenas extrajudicialmente. 

 

22. Acerca da repartição constitucional de 

competências, analise as afirmativas a seguir.  

I. No campo das competências comum, lei 

complementar disciplinará o modo de cooperação 

entre União, DF, Estados e Municípios.  

II. No campo das competências privativas a 

competência da União limita-se ao estabelecimento 

de normas gerais.  

III.  Os Estados poderão, mediante lei complementar, 

instituir regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução 

de funções públicas de interesse comum. 

Assinale:  

a) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

b) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

c) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 

d) se apenas a afirmativa II estiver correta. 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

 
23. 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) A atribuição de rever atos praticados por 

subordinados e de fiscalizar a sua atuação são 

decorrências do poder disciplinar. 
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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) Decorre do poder hierárquico a edição de atos 

normativos cujo objetivo é ordenar a atuação de 

órgãos subordinados. 

 

24. A delegação da prestação de um serviço público, 

feita mediante licitação, a título precário, para pessoa 

jurídica que demonstre capacidade para seu 

desempenho, denomina-se 

a) permissão de serviço público. 

b) concessão de serviço público. 

c) autorização de serviço público. 

d) regulamentação de serviço público. 

 
 
 

DIREITO PENAL 

Renan Araujo 
 
 
25. José e Pedro sequestraram Helena, filha do 

empresário Eduardo, com o fim de exigir do pai da 

vítima vultosa quantia em dinheiro como preço do 

resgate. No dia 10.02.2021, os agentes capturaram a 

vítima quando esta saía da escola, levando-a para um 

cativeiro, onde permaneceu até 16.07.2021, quando 

foi libertada num matagal. Porém, no dia 10.06.2021, 

quando a vítima ainda estava em cativeiro, sobreveio 

nova lei penal modificando a pena prevista para o 

delito de extorsão mediante sequestro. 

Nesse caso, é correto afirmar que: 

a) A nova lei penal será aplicada ao crime praticado, 

ainda que a alteração seja prejudicial. 

b) A nova lei penal será aplicada ao crime praticado, 

desde que a alteração seja benéfica. 

c) A nova lei penal não será aplicada ao crime 

praticado, pois é posterior ao fato. 

d) A nova lei penal não será aplicada ao crime 

praticado, pois se aplica a lei vigente no início da 

permanência. 

 

 

26. José, querendo matar Maria, decide colocar uma 

bomba no veículo da vítima. José sabe que Maria não 

dirige, e quem a leva para o trabalho todos os dias é 

seu marido, Pedro. José sabe que usando esse meio 

para matar Maria, fatalmente matará também Pedro. 

Aceitando a morte de Pedro como um efeito colateral 

necessário de sua conduta, José coloca a bomba no 

veículo. No dia seguinte, quando o veículo é ligado, a 

bomba explode e Maria e Pedro morrem. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) dolo direto de primeiro grau em relação a ambos 

b) dolo direto de primeiro grau em relação a Maria e 

dolo eventual em relação a Pedro 

c) dolo direto de primeiro grau em relação a Maria e 

dolo direto de segundo grau em relação a Pedro 

d) dolo eventual em relação a ambos  

 
 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Renan Araujo 

 

27. A respeito do tema de provas, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, 

ainda quando não evidenciado o nexo de causalidade 

entre umas e outras ou mesmo quando as derivadas 

puderem ser obtidas por uma fonte independente das 

primeiras. 

b) O Código de Processo Penal adota, como regra, o 

sistema da persuasão racional. 

c) Considera-se fonte independente aquela que, 

juntamente com outras provas ilícitas, seria capaz de 

conduzir ao fato objeto da prova. 

d) O Juiz não pode determinar, de ofício, a realização de 

diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 

 

28. Adenor foi preso em flagrante pela prática do crime 

de tráfico ilícito de entorpecentes (pena: reclusão de 

5 a 15 anos e multa). Lavrado o Auto de Prisão em 

Flagrante Delito (APFD), o preso foi recolhido ao  
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cárcere, e o APFD foi encaminhado ao Juízo 

competente. 

Nesse caso, é correto afirmar que: 

a) A fiança deverá ser fixada entre 10 e 200 salários 

mínimos, por se tratar de crime com pena máxima 

superior a 04 anos de privação da liberdade 

b) A fiança deverá ser fixada entre 01 e 100 salários 

mínimos, por se tratar de crime com pena máxima 

superior a 04 anos de privação da liberdade 

c) A fiança poderia ter sido arbitrada pela própria 

autoridade policial 

d) Não será cabível fiança, mas será possível a 

concessão de liberdade provisória sem fiança 

 

 

DIREITO CIVIL 

Mário Godoy 

 

29. Sobre pessoas jurídicas, assinale a alternativa 

correta. 

a) Prescreve em três anos o direito de anular a 

constituição das pessoas jurídicas de direito privado 

por defeito no ato respectivo. 

b) O remanescente patrimonial da associação extinta 

deverá ser partilhado entre os associados. 

c) Para constituir uma fundação, o fundador dotará 

bens livres e desembargados por instrumento 

público ou particular. 

d) A alteração do estatuto de uma fundação pressupõe 

que haja deliberação de dois terços dos competentes 

para geri-la e representá-la. 

 

30. Sobre erro, dolo e coação, assinale a alternativa 

correta. 

a) A transmissão errônea da vontade por meios 

interpostos é nula nos mesmos casos em que o é a 

declaração direta de vontade. 

b) O dolo acidental só obriga a reparação de perdas e 

danos 

 

c) O dolo do representante legal de uma das partes 

obriga o representado a responder solidariamente 

com ele por perdas e danos. 

d) Para que se caracterize a coação, deve-se levar em 

conta o fundado receio que poderia atemorizar o 

homem médio.  

 

 
DIREITOS HUMANOS 

Ricardo Torques 

 
31. A característica dos direitos humanos que assegura 

que esses direitos não se perdem com a passagem do 

tempo é denominada:  

a) irrenunciabilidade.  

b) imprescritibilidade.  

c) universalidade. 

d) definitividade.  

 

32. O século XVII foi marcado pelo surgimento de 

sentimentos e ideias de liberdade e de resistência a 

governos absolutistas e, nesse século, foi editado um 

documento muito importante que estabeleceu um 

direito hoje reconhecido como absolutamente 

necessário para a vida civil. Esse documento é:  

a) Bíblia. 

b) Magna Carta. 

c) Petição de direitos ou Bill of rights.  

d) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.   

 

33. Sobre os conceitos de direitos humanos e direito 

humanitário, podemos afirmar que:  

a) os direitos humanos têm aplicação mais estrita.  

b) o direito humanitário vigora em toda e qualquer 

situação.  

c) a aplicação dos direitos humanos exclui a aplicação 

do direito humanitário. 

d) o direito humanitário é excepcional.  

 

34. Nos tempos recentes, têm surgido diversos 

documentos internacionais que tratam de categorias 

de pessoas em situação de defasagem, como por 



9 
3º Simulado – PC-MG – Escrivão e Investigador – 20/11/2021 

 

 

exemplo as pessoas com deficiência e as mulheres. A 

teoria que justifica a previsão de regras específicas 

para essas pessoas, que, apesar de formalmente iguais, 

são materialmente prejudicadas, é conhecida como:   

a) teoria da equalização.  

b) teoria do impacto desproporcional.  

c) teoria da esfera de proteção. 

d) teoria do historicismo radical.  

 

35. É direito reconhecido pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos:  

a) o de não ser preso, detido ou exilado.  

b) o da presunção de culpabilidade.  

c) o da proibição da tributação. 

d) o de não se associar.  

 

36. De acordo com as Regras de Mandela, os objetivos 

prioritários da pena de prisão são:  

a) punir e menosprezar o preso.  

b) tornar eficaz a lei e servir de aviso a potenciais 

criminosos.  

c) garantir a segurança pública e promover a 

segregação de pessoas perigosas. 

d) proteger a sociedade contra a criminalidade e 

reduzir a reincidência. 

 

37. Sobre a interrelação entre os direitos humanos e a 

pobreza ou prosperidade de um país, podemos 

afirmar que:  

a) programas de transferência de renda podem ser 

considerados como forma de garantia do 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, promovem os 

direitos humanos.  

b) não é possível reconhecer um direito humano à 

saída da situação de pobreza, que é uma circunstância 

normal que pode atingir a todos.  

c) apenas os sistemas regionais de direitos humanos 

demonstram preocupação com a situação de pobreza. 

d) no âmbito interno, objetivo de erradicar a pobreza 

previsto na Constituição Federal é meramente 

programático e não é dotado de qualquer eficácia sem 

a atuação dos entes públicos responsáveis.  

 

 

38. O caso Damião Ximenes se refere a uma violação do 

direito:  

a) das pessoas transgênero.  

b) das comunidades em situação de favela.  

c) das pessoas portadoras de transtorno mental. 

d) das pessoas com impedimento auditivo.  

 

39. NÃO é objetivo da Agenda 2030:  

a) acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

a melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável.  

b) assegurar uma vida saudável e promover o bem-

estar para todos, em todas as idades.  

c) assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis. 

d) assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno 

e a preço acessível à energia nuclear. 

 

40. Controle de convencionalidade é:  

a) o controle de atos do Poder Público com fundamento 

em tratados internacionais de direitos humanos.  

b) o controle da observância da cultura indígena pelas 

aldeais tradicionais.  

c) o controle da observância dos direitos humanos 

pelos particulares. 

d) o controle da observância de quotas de gênero pelos 

partidos políticos.  

 
 

 
INFORMÁTICA 

Emannuelle Gouveia 

 

41. O usuário selecionou um arquivo no disco C, 

chamado Teste.txt e a seguir apertou a tecla DEL, em 

seguida selecionou um arquivo localizado no pen 

drive chamado teste2.txt e apertou a tecla DEL. 

Podemos deduzir então que: 

a) Ambos os arquivos foram enviados para a Lixeira do 

Windows. 

b) Apenas o primeiro arquivo, Teste.txt foi enviado 

para a Lixeira do Windows 
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c) Apenas o segundo arquivo, Teste2.txt foi enviado 

para a Lixeira do Windows 

d) Nenhum arquivo foi enviado para a Lixeira do 

Windows. 

42. Observando o texto abaixo, ao clicar no botão   

existente na barra de ferramentas do Word, o usuário 

irá ter que resultado no texto. 

 

a) irão ser exibidos no texto os caracteres não 

imprimíveis. 

b) irão ser impressos automaticamente todo o 

conteúdo que contêm os caracteres não imprimíveis  

c) os caracteres não imprimíveis serão ocultados. 

d) o valor do número  aparecerá no texto. 

 

43. No LibreOffice Writer, a opção de “Numeração de 

Capítulos...” se encontra no menu: 

  a) Ferramentas. 

  b) Tabela  

  c) Estilo. 

  d) Formatação. 

 

44. No Excel, um usuário deseja formatar uma planilha 

e para isso precisa deixar os nomes de todos os 

alunos menores de 16 anos em amarelo, os que 

possuem a idade entre 16 e 21 em verde e os maiores 

de 21 em vermelho. Qual o recurso de formatação 

padrão e nativo do Excel oferece facilmente 

 

condições de atender ao que está sendo desejado pelo 

usuário? 

a) uma função especifica oferecida pelo Excel. 

b) a opção normal de formatar a cor da fonte. 

c) uma fórmula específica desenvolvida pelo usuário 

através de uma Macro. 

d) A opção de Formatação Condicional que se encontra 

na guia Página Inicial. 

 

45. No Calc  o usuário digitou o valor 8 na célula B3, 

conforme exibido na figura abaixo. Em seguida, 

pressionou o mouse sobre o local apontado pela seta 

(alça de preenchimento) e arrastou o conteúdo da 

célula para as células B4, B5 e B6. Nas referidas 

células aparecerá, por padrão, que valores 

respectivamente: 

 

a) 8,8,8 

b) 8,0,2  

c) 8,9,10 

d) 9,10,11 

 

46. No Powerpoint é possível salvar um arquivo já 

como uma Apresentação de Slides do Powerpoint. 

Para isso devemos usar que extensão 

a) pptx. 

b) pdf. 

c) ppt 

d) ppsx. 
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47. Caracteriza-se pelo envio de mensagens em massa 

de forma não autorizada. Essa é a definição do ataque 

conhecido como: 

  a) phishing 

  b) pharming 

  c) worm 

  d) spam 

 

48. Programas colocados na máquina do usuário, pelo 

servidor do site, para facilitar as próximas 

navegações do usuário no mesmo site, podem ser 

chamados de: 

a) cookies 

b) spyware 

c) spam 

d) Big Data 

 

49. Em relação ao email é correto afirmar que: 

  a) Não exige o uso de um endereço específico de email. 

  b) Pode ser enviado sem destinatários previamente 

definidos. 

  c) Pode ser enviado com apenas um destinatário, 

mesmo que esteja no campo CCo. 

  d) Exige que tenha anexo para que o envio possa ser 

feito. 

 

50.  Um usuário no Google Chrome ativou o modo de 

navegação anônimo. Isso significa dizer que: 

a) Apenas o seu histórico será apagado. 

b) Os seus dados de navegação serão apagados quando 

ele encerrar a sessão de navegação. 

c) Não significa nada, porque a navegação acontecerá 

da mesma forma. 

d) Todos os dados de personalização do seu navegador 

serão apagados. 

 

 

NOÇÕES DE CRIMINOLOGIA 

Alexandre Herculano 
 

51. Acerca da História da Criminologia, marque a 
alternativa CORRETA: 

a) Desde a Antiguidade, o Direito Penal, em concreto, 
passou a ser compilado em Códigos e âmbitos 
jurídicos, tal qual como nos dias de hoje, entretanto, 
algumas vezes eram imprecisos. 

b) O Código de Hamurabi (Babilônia) possuía 
dispositivos, punindo furtos, roubos, mas não 
considerava crime, a corrupção praticada por altos 
funcionários públicos.  

c) Durante a Antiguidade, o crime era considerado 
pecado, somente na Idade Média, é que a dignidade 
da pessoa humana passou a ser considerada, e as 
punições deixaram de ser cruéis.  

d) Em sua obra “A Política”, Aristóteles, ressaltou que a 
miséria causa rebelião e delito. Para o referido 
filósofo, os delitos mais graves eram os cometidos 
para possuir o voluptuário, o supérfluo. 

 

52. A obra Dos Delitos e Das Penas de 1764 foi escrita 
por: 

a) Adolphe Quetelet. 

b) Francesco Carrara. 

c) Cesare Bonesana. 

d) Cesare Lombroso. 

 

53. Tendo a obra O Homem Deliquente, de Cesare 
Lombroso (1836-1909), como fundante da 
Criminologia surgida a partir da segunda metade do 
século XIX, verifica-se que, segundo a sistematização 
realizada por Enrico Ferri (1856-1929), o 
pensamento criminológico positivista assenta-se, 
dentre outras, na tese de que 

a) o livre arbítrio é um conceito chave para o direito 
penal. 

b) os chamados delinquentes poderiam ser 
classificados como loucos, natos, morais, passionais e 
de ocasião.  

c) a defesa social é tomada como o principal objetivo 
da justiça criminal. 
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d) a responsabilidade social, tida como clássica, 
deveria ser substituída pela categoria da 
responsabilidade moral para a imputação do delito.  

  

54. Assinale a alternativa que contém o ente que exerce 
ou fomenta os controles sociais informais sobre a 
vida dos indivíduos: 

a) Poder Judiciário. 

b) Polícia. 

c) Sistema Penitenciário. 

d) Ministério Público. 

 

55. A Teoria do labelling approach, a qual explica que a 
criminalidade não é uma qualidade da conduta 
humana, mas a consequência de um processo em que 
se atribui tal estigmatização, também é denominada 
teoria 

a) da desorganização social. 

b) da rotulação ou do etiquetamento. 

c) da neutralização. 

d) da identificação diferencial.  

 

 
NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL 

Paulo Bilynskyj 

 

56. Após realizado o exame de corpo de delito, os 

peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão 

minuciosamente o que examinarem, e responderão 

aos quesitos formulados. O laudo pericial deverá ser 

elaborado no prazo máximo de: 

a) 10 dias, improrrogáveis.  

b) 15 dias, improrrogáveis. 

c) 5 dias, improrrogáveis. 

d) 10 dias, prorrogáveis. 

 

57. O estrangulamento é a asfixia mecânica por 

constrição do pescoço por laço tracionado por 

qualquer força que não seja o peso da própria vítima. 

São sinais externos do estrangulamento, exceto: 

 

a) hemorragias puntiformes nas conjuntivas. 

b) lesões na cartilagem da tireoide. 

c) projeção da língua. 

d) otorragia. 

 

58.  No processo de putrefação do cadáver se sucedem 

as seguintes fases, pela ordem: 

a) Gasosa, cromática, coliquativa e de esqueletização 

b) Cromática, gasosa, coliquativa e de esqueletização. 

c) Cromática, coliquativa, gasosa e de esqueletização. 

d) Coliquativa, cromática, gasosa e de esqueletizaçao. 

 

59. Pode-se dizer sobre os peritos não oficiais: 

a) Não prestam compromisso legal para atuarem. 

b) Não podem atuar “ad hoc”. 

c) São exigidos dois peritos. 

d) São concursados. 

 

60. O Sinal de Sommer-Larcher decorre do fenômeno 

do/da: 

a) livor mortis. 

b) esfriamento cadavérico. 

c) desidratação cadavérica. 

d) rigidez cadavérica. 
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Preencha o Gabarito! 
https://bit.ly/Simulado-PC-MG-20-11  

 

NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 

https://bit.ly/Simulado-PC-MG-20-11
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

