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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 80 itens que abordam conhecimentos cobrados no conteúdo programático; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca Cebraspe. 

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 8:00 às 12:00 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 – 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-PB-Agente-20-11 
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PORTUGUÊS 

Suellen Borges 

 

Leia o texto para responder às questões. 

 

Velhos crimes, novo líder 

Otto Lara Resende 

 

Erudito do supérfluo, é como classifico o José Octavio de 
Castro Neves. Ele sabe muita coisa boa e útil, mas sabe 
também o dispensável. Sabe que avião você deve tomar, 
numa viagem de Maceió a São Petersburgo, para se sentar 
do lado da sombra e da melhor paisagem, com a garantia 
de que será bem servido pela mais bonita comissária de 
bordo. Sabe o filme que vão exibir durante a viagem e, se 
duvidar, é capaz de providenciar a troca, para um melhor. 

Vi e ouvi sua conversa à beira do Marne, depois de um lauto 
almoço com o Miguel Lins e comigo. Conversava com uma 
velha francesa, em francês, sobre uma raça de cães tão rara 
que ela era uma das seis únicas criadoras na Europa. Pois 
o Zé era íntimo do tal cãozinho, íntimo por sua vez de 
milionários e príncipes. O papo agradou tanto a velha e o 
cachorrinho que entramos na mansão para um conhaque, 
naquele domingo frio de maio. 

Erudito do supérfluo era o Mário Reis, que sabia de cor os 
nomes de todos os ministros de estado da república e do 
império. O Wilson Figueiredo, além da letra dos sambas do 
Noel Rosa, que canta com voz afinada, sabe nome, data da 
construção, tonelagem e velocidade dos vasos de guerra da 
marinha brasileira, desde o tempo do Cochrane, 1822. O 
Cláudio Mello e Sousa sabe tudo sobre mitologia. Aliás, 
uma vez embatucou nos 12 trabalhos de Hércules e quem 
nos salvou foi o José Octavio, já que almoçávamos no seu 
“Pantagruel”. 

Há outros casos de erudição mais ou menos frívola. Um 
amigo meu sabe os oradores que falaram à beira dos 
túmulos de artistas e escritores de todo o mundo. E é capaz 
de dizer de cor a íntegra dessas fúnebres peças oratórias. 
Mas agora estou boquiaberto é com o deputado Cleto 
Falcão, novo líder do PRN. Dora Kramer, do Jornal do 
Brasil, contou que ele sabe tudo sobre velhos crimes. 

O da ladeira do Sacopã, o de Dana de Teffé, o de Aída Curi, 
histórias que não são do seu tempo. Reproduz de memória 
o júri do Flávio Cavalcanti. Sabe de cor e salteado mais 
piadas do que o Ary Toledo. Computadas, são 65 mil. 
Talvez por isto tantos lhe têm horror em sua terra, Alagoas. 
Inveja, diz ele. Algum maldoso é capaz de perguntar se ele 
está a par dos novos crimes, sobretudo os públicos. Mas 
isto parece piada de mau gosto, não? 

 

 

Fonte: 
https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/7014/velhos-

crimes-novo-lider Acesso em 17/11/2021 

 

1. De acordo com as ideias veiculadas no texto, 

a) pessoa hábil em falar frivolidades com certa 
dose de refinamento é designada pelo narrador como 
“erudito do supérfluo”, tais como José, Mário, Wilson, 
Cláudio. 

b) José Octavio, citado pelo narrador, 
provavelmente seja um exemplo de “erudito do 
supérfluo”. 

c) velhos crimes são um tipo que se encaixa na 
definição de “erudito do supérfluo”. 

d) Lord Cochrane foi um grande fornecedor de 
vasos de guerra, tanto para a marinha da república, 
quanto para a marinha do império. 

e) ser um “erudito do supérfluo” é inútil, uma vez 
que nenhum dos citados possui vantagens em sê-lo. 

 

2. No 3º parágrafo do texto, o trecho “Erudito do 
supérfluo era o Mário Reis, que sabia de cor os nomes 
de todos os ministros de estado da república e do 
império. O Wilson Figueiredo, além da letra dos 
sambas do Noel Rosa, que canta com voz afinada, sabe 
nome, data da construção, tonelagem e velocidade 
dos vasos de guerra da marinha brasileira, desde o 
tempo do Cochrane, 1822.” permaneceria 
gramaticalmente correto e com seu sentido original 
caso 

a) uma vírgula fosse inserida após “ministros de 
estado”. 

b) a vírgula empregada após “Mário Reis” fosse 
suprimida. 

c) o verbo “canta” fosse flexionado no plural, 
desde que também fossem flexionados os termos 
subsequentes, ficando “vozes afinadas, sabem 
nomes”. 

d) a vírgula após “Cochrane” fosse retirada, 
colocando-se o termo “1822” entre parênteses, 
seguido de ponto-final. 

e) o termo “brasileira” fosse escrito com letra 
maiúscula. 

 

 

https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/7014/velhos-crimes-novo-lider
https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/7014/velhos-crimes-novo-lider
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3. Seria mantida a correção gramatical e preservado o 
sentido original do texto se o segmento “Vi e ouvi sua 
conversa à beira do Marne, depois de um lauto 
almoço com o Miguel Lins e comigo.” (2º parágrafo), 
fosse reescrito como: 

a) Após magnífico almoço na companhia do 
Miguel Lins e do José Octavio à beira do Marne, vi e 
ouvi a conversa deste. 

b) À beira do Marne, depois de almoçar com 
Miguel Lins e José Octavio, vi e ouvi-lhe a conversa. 

c) À beira do Marne, após banquete com Miguel 
Lins e José Octavio, vi e ouvi suas conversas. 

d) Vi e ouvi a conversa de José Octavio, após 
almoço com o Miguel Lins, quando, à beira do Marne, 
nos fartamos de magnífico banquete. 

e) Vi e ouvi a conversa de José Octavio à beira do 
Marne, após um esplêndido almoço que ele teve 
comigo e com o Miguel Lins. 

 

4. No último parágrafo, a forma pronominal “lhe” no 
trecho “Talvez por isto tantos lhe têm horror em sua 
terra” faz referência a 

a) “um amigo meu”, no 4ª parágrafo; 

b) “em sua terra”, no último parágrafo; 

c) “Alagoas”, no último parágrafo. 

d) “o deputado Cleto Falcão”, no 4º parágrafo; 

e) “Ary Toledo”, no último parágrafo. 

 

5. Cada uma das opções a seguir apresenta uma 
proposta de reescrita para trechos do texto. Assinale 
a opção em que a proposta apresentada mantém os 
sentidos originais e a correção gramatical do texto. 

a) O Zé, pois, era íntimo do tal cãozinho, sendo 
este também íntimo de milionários e príncipes. (2º 
parágrafo) 

b) O cãozinho Zé, íntimo de José Octávio, era 
também íntimo de milionários e príncipes. (2º 
parágrafo) 

c) Existem outros casos de erudição mais ou 
menos trivial – um amigo meu conhece algumas 
dessas. (4º parágrafo) 

d) Porque José Octavio de Castro Neves sabe 
muita coisa boa e útil, mas também o dispensável, 
classifico-o como erudito do supérfluo. (1º parágrafo) 

 

e) Talvez por isto tantos tem horror a sua terra, 
Alagoas. (último parágrafo) 

 

6. Infere-se do 3º parágrafo do texto que 

a) o “erudito do supérfluo” Cláudio Mello e Sousa, 
versado nos conhecimentos de mitologia, certa feita 
começou a falar dos trabalhos de Hércules e só parou 
após ser impedido por José Octavio – outro erudito de 
trivialidades. 

b) Mário Reis, Wilson Figueiredo e Noel Rosa são 
claros exemplos de quem sabe tudo de frivolidades, 
tais como nomes de ministros de estado da república, 
letras de samba, detalhes dos vasos de guerra da 
marinha brasileira do século XIX, entre outros. 

c) Pantagruel era o restaurante de José Octavio, 
local em que os amigos almoçavam naquela ocasião. 

d) “desde o tempo do Cochrane, 1822” faz menção 
a outro “erudito do supérfluo” que existiu no século 
XIX. 

e) Hércules também era um “erudito do 
supérfluo”. 

 

7. De acordo com o último parágrafo do texto, 

a) Cleto Falcão é um exemplo de “erudito do 
supérfluo”, pois conhece tanto histórias de crimes 
antigos, tais como a da ladeira do Sacopã, a de Dana 
de Teffé, a de Aída Curi, como também número 
expressivo de piadas, as quais reproduz de memória, 
como se fazia no júri de Flávio Cavalcanti. 

b) Ary Toledo também é um “erudito do 
supérfluo”, já que sabe de cor um grande número de 
piadas. 

c) Cleto Falcão tem amplo conhecimento de 
inúmeras histórias de crimes, motivo até capaz de 
despertar, em muitas pessoas, medo do estado em 
que ele mora. 

d) Alagoas é terra de crimes notáveis, como o da 
ladeira do Sacopã, o de Dana de Teffé e o de Aída Curi. 

e) Cleto Falcão, um “erudito do supérfluo”, é 
associado às histórias de alguns crimes antigos 
porque sabe muitas delas de cor, mas também deve 
estar a par de crimes novos, sobretudo os públicos, já 
que ele é um deputado. 
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8. Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do 
texto, o termo “embatucou” (3º parágrafo), no 
contexto em que foi empregado, poderia ser 
substituído por: 

a) feriu 

b) bateu 

c) tropeçou 

d) estacionou 

e) escafedeu 

 

9. No período em que se insere no texto, a oração: 
“...com a garantia de que será bem servido pela mais 
bonita comissária de bordo” (1º parágrafo) exprime 
função 

a) adjetiva 

b) adverbial 

c) substantiva 

d) verbal 

e) conjuntiva 

 

10. Considerando as ideias e os aspectos linguísticos 
do texto, conclui-se que 

a) por se tratar de locativo, a ocorrência de crase 
antes de “São Petersburgo”, no 3º período do 1º 
parágrafo, é dispensável. 

b) é facultativa a vírgula após “Mário Reis”, no 1º 
período do 3º parágrafo, já que se trata de explicação. 

c) no penúltimo período do 4º parágrafo, a 
expressão “novo líder do PRN” poderia estar isolada 
por um travessão explicativo antes de “novo” e 
seguida de ponto-final após “PRN”. 

d) no 3º período do 4º parágrafo, o sujeito é 
indeterminado. 

e) o ponto de exclamação que encerra a última 
frase do texto poderia ser substituído por reticências. 

 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Carlos Henrique 

 

11. Maria saiu de casa para comprar a saia nova cuja 
venda tinha se iniciado na semana anterior. Ao voltar 
para casa sem a saia, a mãe de Maria comentou com o 
pai: 

Maria não tinha dinheiro suficiente ou o shopping 
fechou. 

Do ponto de vista lógico, essa frase é equivalente a 

a) O shopping fechou e Maria não tinha dinheiro 
suficiente. 

b) O shopping não fechou e Maria não tinha dinheiro 
suficiente. 

c) Se Maria não tinha dinheiro suficiente então o 
shopping não fechou. 

d) Se Maria tinha dinheiro suficiente então o shopping 
fechou. 

e) Se o shopping fechou então Maria tinha dinheiro 
suficiente. 

 

12. A respeito da festa do casamento de Maria, José fez 
a seguinte declaração:  

Se o número de salgadinhos encomendados não foi o 
suficiente, então o casamento não acabou bem. 

Sabe-se que a declaração de José é falsa, portanto, a 
negação da afirmação de José é: 

a) Se o número de salgadinhos encomendados foi o 
suficiente, então o casamento acabou bem. 

b) O número de salgadinhos encomendados não foi o 
suficiente e o casamento acabou bem. 

c) Se o casamento não acabou bem, então o número de 
salgadinhos encomendados não foi o suficiente. 

d) Se o casamento acabou bem, então o número de 
salgadinhos encomendados foi o suficiente. 

e) O número de salgadinhos encomendados foi o 
suficiente e o casamento não acabou bem. 

 

13. Um órgão possui vinte servidores, dos quais dez 
são homens e dez são mulheres.  Portanto, o número 
de comissões de cinco pessoas que se pode formar 
com três mulheres e dois homens é: 

a) 3600  
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b) 1650   

c) 5.450   

d) 5.400   

e) 5.800 

 

 
 

ESTATÍSTICA 

Carlos Henrique 

 
 
14. Em uma vila, um estatístico estudou uma amostra 

de cinco residências, e registrou os seguintes 

números de moradores de cada residência:  

Númer

o da 

resid

ência 

residê

ncia 

1 

Resid

ênci

a 2 

Resid

ênci

a 3 

Resid

ênci

a 4 

Resid

ênci

a 5 

Númer

o de 

mora

dores 

4 7 3 8 3 

A variância amostral do número de moradores é:  

a) 5,7 

b) 5,5  

c) 5,2  

d) 4,8  

e) 4,4  

 

Em 10 anos (de 2012 a 2021), foi registrado, em cada 

ano, o faturamento anual (Y) da empresa TOFER 

RADO, em milhões de reais, e o respectivo gasto anual 

com propaganda (X), em milhões de reais. Um modelo 

de regressão linear simples Yt = α + 𝛽Xt + ε , t = 1, 2, ... 

foi elaborado para se prever Y em função de X, 

considerando as informações registradas, em que Y1 

e X1 são o faturamento e o gasto com propaganda em 

2012, Y2 e X2 são o faturamento e o gasto com 

propaganda em 2013, e assim por diante. Os 

parâmetros α e β são desconhecidos e ε é o erro 

aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de 

regressão linear simples.  

 

As estimativas de α e β foram obtidas pelo método dos 

mínimos quadrados, e sabe-se que o valor da soma 

dos faturamentos e dos gastos com propaganda de 

2012 a 2021 foram, em milhões de reais, iguais a 120 

e 15, respectivamente. 

Baseado no texto, responda as questões 15 e 16 

 

15. Se a estimativa do coeficiente angular da reta 

obtida por meio do método dos mínimos quadrados 

foi de 1,8, então o valor de α é, milhões de reais,  

a) 9,3 

b) 10,4 

c) 11,5 

d) 12,7 

e) 13,8 

 

16. Se a estimativa do coeficiente angular da reta 

obtida por meio do método dos mínimos quadrados 

foi de 1,8, então a previsão do faturamento em um 

determinado ano, uma vez que a empresa gastou com 

propaganda neste ano 2 milhões de reais, é, em 

milhões de reais: 

a) 10,4 

b) 11,6 

c) 12,9 

c) 13,7 

e) 14,8 

 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

 

17. Considerando o que dispõe a Constituição Federal 
no que diz respeito à seguridade social, assinale a 
alternativa correta. 

a) São alguns dos objetivos da seguridade social a 
uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais, além da 
seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços. 

b) A seguridade social caracteriza-se pelo seu caráter 
democrático e descentralizado de administração,  
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mediante gestão tripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos 
órgãos colegiados. 

c) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, e deverão integrar o 
orçamento da União. 

d) A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá ser impedida de contratar com o Poder 
Público, mas poderá deixar de receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios. 

e) A lei não poderá instituir outras fontes com o 
objetivo de garantir a manutenção ou expansão da 
seguridade social, além daquelas já expressamente 
previstas na Constituição Federal. 

 

18. A respeito do poder executivo e das 
competências do Presidente da República, assinale o 
item incorreto. 

a) Como chefe de Estado, o Presidente da 
República poderá manter relações com Estados 
estrangeiros e acreditar seus representantes 
diplomáticos. 

b) Celebrar tratados, convenções e atos 
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional é uma das atribuições de chefe de Estado. 

c) Cabe ao Presidente da República, como chefe 
de governo, nomear os magistrados, nos casos 
previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da 
União. 

d) Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, 
a direção superior da administração federal é função 
de chefe de Estado. 

e) Prover e extinguir os cargos públicos federais, 
na forma da lei, é uma das competências de chefe de 
governo do Presidente da República. 

 

 

 

 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

 

19. Considere os seguintes itens 

I - A descentralização consiste na repartição de 
competências exclusivamente entre órgãos da 
administração pública. 

II - A distribuição de competências a órgãos 
subalternos despersonalizados, como uma secretaria, 
por exemplo, é modalidade de desconcentração de 
poder. 

III - A descentralização por colaboração ocorre, por 
exemplo, quando a administração pública, por meio 
de ato administrativo, transfere a execução de um 
serviço a uma pessoa jurídica, mas conserva a 
titularidade do serviço. 

Está correto apenas o disposto em 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) II. 

 

20. Considerando as disposições doutrinárias acerca 
dos atos administrativos, assinale a alternativa 
correta. 

a) É vedada, em qualquer situação, a revogação de atos 
vinculados. 

b) O atributo da imperatividade dos atos 
administrativos reflete a possibilidade de que todos 
os atos administrativos sejam impostos perante 
terceiros, independentemente de sua vontade. 

c) Atos compostos implicam duas vontades que se 
fundem em um único ato. 

d) Por motivo de conveniência e oportunidade, desde 
que respeitados os direitos adquiridos, o Poder 
Judiciário poderá revogar os atos praticados pela 
Administração. 

e) A revogação de um ato administrativo opera efeitos 
ex tunc. 
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DIREITO PENAL 

Renan Araujo 

 

21. Ao se dirigirem à residência de Eleonor para 
cumprir mandado de prisão preventiva, policiais da 
PCPB perceberam a tentativa de fuga da destinatária 
do mandado. Assim, empreenderam perseguição e 
realizaram a captura de Eleonor, que resistiu o 
quanto pode. Em razão disso, os policiais tiveram que 
fazer uso da força física para contê-la, causando 
pequenas lesões nos braços e nas pernas de Eleonor. 

Nesse caso, a conduta dos policiais não configura 
crime, em razão: 

a) da excludente de culpabilidade do estrito 
cumprimento do dever legal 

b) da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de 
conduta diversa 

c) da excludente de ilicitude do exercício regular de 
direito 

d) da excludente de ilicitude da legítima defesa 

e) da excludente de ilicitude do estrito cumprimento 
do dever legal 

 

22. Jhony, agente da PCPB, apropriou-se de três 
grampeadores e um teclado de computador 
pertencentes à delegacia de polícia em que estava 
lotado, bens esses que estavam em sua posse em 
razão do cargo. No dia seguinte, ao confessar o fato 
para sua mãe, esta o convence a devolver os bens, 
avaliados em R$ 92,00 no total. Jhony, então, antes 
mesmo que alguém tivesse dado falta dos bens, 
procura seu superior, narra o ocorrido e devolve 
todos os objetos.   

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) arrependimento eficaz, e Jhony fará jus a uma causa 
de diminuição de pena de um terço a dois terços 

b) arrependimento posterior, e Jhony fará jus a uma 
causa de diminuição de pena de um terço a dois 
terços 

c) causa de extinção da punibilidade em favor de Jhony, 
ante a insignificância penal da conduta. 

d) desistência voluntária, de forma que Jhony terá sua 
pena reduzida de um a dois terços  

e) crime consumado, sem redução de pena. 

 

23. Acerca do concurso de agentes, assinale a 
alternativa correta: 

a) O código penal adotou, como regra, a teoria 
pluralista, estabelecendo que quem, de qualquer 
modo, concorre para o crime incide nas penas a este 
cominadas, na medida de sua culpabilidade. 

b) As condições e circunstâncias de caráter pessoal 
nunca se comunicam entre os agentes, ainda que 
elementares do tipo penal. 

c) Na cooperação dolosamente distinta o agente que 
quis participar de crime menos grave responderá por 
este crime menos grave. 

d) Na participação de menor importância a pena pode 
ser diminuída de um a dois terços. 

e) Para que a conduta do partícipe seja punível, é 
necessário que a conduta principal configure pelo 
menos um fato típico, ilícito e culpável. 

 

24. Prescott, americano, nascido em Arlington (Texas), 
mas residente em Los Angeles (Califórnia), veio ao 
Brasil a passeio, a fim de curtir o carnaval. No Brasil, 
Prescott, que faz uso de maconha para fins 
recreativos, adquiriu 1g de maconha e se sentou 
tranquilamente na praia de Ipanema para degustar a 
erva que acabara de comprar. Policiais viram a cena e 
abordaram o americano, encontrando com ele dois 
cigarros de maconha, oportunidade na qual deram 
voz de prisão pelo crime de posse de substância 
entorpecente para uso próprio, e conduziram-no à 
presença da autoridade policial local. Prescott foi 
ouvido e afirmou que acreditava que sua conduta era 
lícita, pois onde mora é permitido fazer uso de tal 
substância para fins recreativos. 

Nesse caso, é correto afirmar que houve: 

a) erro de proibição indireto, que afastará a 
culpabilidade, se evitável. 

b) erro de proibição, que afastará a culpabilidade, se 
invencível. 

c) erro de tipo, que excluirá o dolo, mas permitirá a 
punição a título culposo 

d) erro de proibição, que irá gerar redução de pena, se 
inevitável 

e) erro de tipo, que excluirá o dolo e a culpa 
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25. Mariana, 19 anos, estava grávida, já com 05 meses 
de gestação. Desejando provocar autoaborto, 
Mariana se dirigiu a uma clínica clandestina e 
autorizou Celso a realizar a manobra abortiva. Após a 
realização da manobra e da retirada do feto morto, a 
polícia invadiu o local, munida de um mandado de 
prisão contra Celso, em razão de outros crimes 
idênticos, oportunidade na qual realizaram também a 
prisão em flagrante de Mariana e apreenderam o feto 
morto. No curso das investigações, a perícia verificou 
que o bebê de Mariana já estava morto quando da 
realização das manobras abortivas, constatando que 
a causa da morte teria sido uma queda acidental de 
Mariana, dois dias antes, ao descer uma escada. 

Nesse caso, é correto afirmar que Mariana: 

a) não será punível, ante a tentativa inidônea, pela 
absoluta ineficácia do meio; Celso responderá pelo 
crime de aborto provocado por terceiro com 
consentimento da gestante. 

b) não será punível, ante a tentativa inidônea, por 
absoluta impropriedade do objeto; Celso responderá 
pelo crime de aborto provocado por terceiro com 
consentimento da gestante. 

c) deverá ser punida pelo crime de autoaborto tentado, 
de forma que terá uma redução de pena de um a dois 
terços; Celso receberá a mesma punição. 

d) não será punível, ante a tentativa inidônea, pela 
absoluta ineficácia do meio, o mesmo se aplicando a 
Celso. 

e) não será punível, ante tentativa inidônea, por 
absoluta impropriedade do objeto, o mesmo se 
aplicando a Celso. 

 

26. Bruno e Ricardo são amigos de longa data, e 
decidem viajar para comemorar o aniversário do 
primeiro. Durante a viagem, os amigos se 
desentendem e Bruno acaba por desferir um 
fortíssimo soco no rosto de Ricardo. Este, em razão da 
força do soco, fica com uma deformidade no rosto, 
que permaneceu por dois meses, impossibilitando 
que Ricardo exercesse sua profissão no período, eis 
que era modelo fotográfico. Percebendo o estrago 
que causara na vida do amigo, Bruno se arrepende, 
paga todas as despesas médicas de Ricardo e tenta 
reatar a amizade. Ante a recusa de Ricardo, Bruno 
entra em depressão profunda. 

 

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

a) Lesão corporal grave 

b) Lesão corporal gravíssima 

c) Lesão corporal leve 

d) Homicídio tentado 

e) Lesão corporal grave, sendo possível a aplicação do 
perdão judicial 

 

27. Rômulo, agente da PCPB, solicitou a Pedro, que era 
considerado suspeito em determinado inquérito 
policial instaurado no âmbito da delegacia de polícia 
em que o primeiro exercia suas funções, a quantia de 
R$ 5.000,00, a fim de ocultar elementos de convicção 
prejudiciais a Pedro, de forma a dificultar o 
indiciamento deste. Contudo, Pedro não realizou o 
pagamento e comunicou o fato à corregedoria da 
polícia civil. 

Nesse caso, a conduta de Rômulo configura: 

a) corrupção passiva privilegiada, consumada 

b) corrupção passiva tentada 

c) corrupção passiva consumada 

d) concussão tentada 

e) concussão consumada 

 

28. Luciano e Diogo praticaram um furto a uma loja de 
celulares, subtraindo 36 aparelhos, avaliados em R$ 
5.000,00 cada. Ao empreenderem fuga, pediram a 
Carlos, pai de ambos, que guardasse os aparelhos em 
sua residência. Carlos, então, mesmo a contragosto, 
aceitou guardar os aparelhos para beneficiar os 
filhos, que temiam a apreensão dos produtos e a 
perda do proveito do crime. Duas semanas depois, 
Luciano e Diogo voltaram à casa do pai e retiraram os 
celulares, levando-os embora. 

Nesse caso, é correto afirmar que a conduta de Carlos 
configura: 

a) participação no crime de furto praticado por Luciano 
e Diogo 

b) favorecimento pessoal, sem isenção de pena 

c) favorecimento pessoal, com isenção de pena em 
razão do parentesco 

d) favorecimento real, sem isenção de pena 
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e) favorecimento real, com isenção de pena em razão 
do parentesco 

 

29. No dia 10.05.2021, por volta das 3h da madrugada, 
no centro da cidade de João Pessoa-PB, Aldo e Belo 
abordaram Marcelo quando este saía de uma casa 
noturna. Munidos de uma arma de fogo, empregaram 
grave ameaça contra a vítima e exigiram que Marcelo 
entregasse o celular. Marcelo reagiu e, então, Belo 
atirou contra a vítima, que caiu no chão, vindo a óbito. 
Os agentes, então, empreenderam fuga, sem nada 
levar. 

Nesse caso, a conduta de Aldo e Belo configura o crime 
de: 

a) roubo qualificado pelo evento morte (latrocínio) 
consumado, sem majoração 

b) roubo qualificado pelo evento morte (latrocínio) 
tentado, sem majoração 

c) roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e 
pelo concurso de agentes 

d) roubo qualificado pelo evento morte (latrocínio) 
consumado, majorado pelo emprego de arma de fogo 
e pelo concurso de agentes 

e) roubo qualificado pelo evento morte (latrocínio) 
tentado, majorado pelo emprego de arma de fogo e 
pelo concurso de agentes 

 

30. Após não conseguir dormir em razão do barulho 
causado por uma festa na casa de seu vizinho Lucas, 
Wilson se dirige até a porta da casa do vizinho e, 
usando um megafone, começa a esbravejar que Lucas 
era “safado, mal-educado, ladrão, bandido e corno”. 
Lucas, ouvindo os insultos, gravou a conduta de 
Wilson com a câmera do celular, para futuramente 
usar como prova no processo penal. 

Nesse caso, a conduta de Wilson configura: 

a) crime de difamação, apenas 

b) crimes de injúria e calúnia 

c) crime de calúnia, apenas 

d) crime de constrangimento ilegal, apenas 

e) crime de injúria, apenas 

 

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Priscila Silveira 

 

31. Quando a autoridade policial toma conhecimento 
do fato delituoso através da apresentação do 
indivíduo preso em flagrante é a chamada 

a) Notitia criminis mediata. 

b) Notitia criminis de cognição coercitiva. 

c) Delatio criminis.    

d Notitia criminis inqualificada. 

e) Notitia criminis imediata. 

 

32. No que tange ao inquérito policial, assinale a 
alternativa correta. 

I- A polícia judiciária será exercida apenas pelas 
polícias civis, excluída a competência das autoridades 
administrativas, a quem por lei seja cometida a 
mesma função. 

II- Nos crimes de ação pública o inquérito policial será 
iniciado mediante requisição da autoridade judiciária 
ou do Ministério Público, ou a requerimento do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo, não sendo permitido iniciá-lo de ofício. 

III- Do despacho que indeferir o requerimento de 
abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de 
Polícia 

Está correto apenas o disposto em: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) apenas II. 

d) Apenas III. 

e) Nenhuma das assertivas. 

 

33. Eduardo foi indiciado pelos crimes de tráfico de 
drogas e de corrupção de menores. No momento do 
oferecimento da denúncia, o Ministério Público 
narrou apenas o delito de tráfico de drogas, não 
mencionando nada acerca do crime de corrupção de 
menores. No referido caso, ocorreu o: 

a) arquivamento subjetivo. 

b) arquivamento indireto. 

c) arquivamento qualificado. 
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d) arquivamento simples. 

e) arquivamento implícito. 

 

34. Conforme disposto na legislação de regência em 
relação ao início do inquérito policial, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado 
poderão requerer qualquer diligência, que será 
realizada, ou não, a juízo da autoridade. 

b)  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito 
pela autoridade judiciária, por falta de base para a 
denúncia, a autoridade policial poderá proceder a 
novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. 

c) O advogado do indiciado poderá ter acesso irrestrito 
aos elementos já documentados no inquérito policial 
e, também, em relação às diligências que estiverem 
em curso. 

d) O Ministério Público não poderá requerer a 
devolução do inquérito à autoridade policial, senão 
para novas diligências, imprescindíveis ao 
oferecimento da denúncia. 

e) A autoridade policial não poderá mandar arquivar 
autos de inquérito. 

 

35. De acordo com o Código de Processo penal, os 
peritos elaborarão o laudo pericial no prazo máximo 
de: 

a) 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em 
casos excepcionais, a requerimento dos peritos. 

b)  30 dias, não admitindo prorrogação. 

c) 15 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em 
casos excepcionais, a requerimento dos peritos. 

d) 10 dias, não admitindo prorrogação 

e) 30 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em 
casos excepcionais, a requerimento dos peritos. 

 

36. Acerca das testemunhas, julgue os itens a seguir. 

I- Toda pessoa poderá ser testemunha. 

II- O juiz poderá apenas ouvir as testemunhas 
indicadas pelas partes. 

III- Os menores de 16 anos não prestarão compromisso 
de dizer a verdade ou ocultar o fato ao serem ouvidas 
como testemunhas. 

 

Está INCORRETO apenas o disposto em: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) apenas II. 

d) Apenas III. 

e) Todas as assertivas. 

 

37. Acerca do exame de corpo de delito, em regra, a 
autópsia será feita: 

a) pelo menos dez horas depois do óbito. 

b)  pelo menos oito horas depois do óbito 

c) pelo menos doze horas depois do óbito 

d) pelo menos nove horas depois do óbito 

e) pelo menos seis horas depois do óbito 

 

38. Quando o agente é preso em flagrante, sem 
perseguição, após algumas horas da prática do delito, 
na posse de instrumentos, armas, objetos ou papéis 
que façam presumir ser ele o autor da infração, trata-
se de flagrante: 

a) Real. 

b) Quase-flagrante. 

c) Diferido. 

d) Ficto. 

e) Esperado. 

 

39. A respeito da prisão preventiva, assinale a 
alternativa correta. 

a) Será admitida a decretação da prisão preventiva nos 
crimes culposos punidos com pena privativa de 
liberdade máxima superior a 4 anos. 

b)  Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 
emissor da decisão revisar a necessidade de sua 
manutenção a cada 60 dias, mediante decisão 
fundamentada. 

c) Será admitida a prisão preventiva quando houver 
dúvida sobre a identidade civil da pessoa, devendo o 
preso ser colocado imediatamente em liberdade após 
a identificação. 
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d) A prisão preventiva não poderá ser decretada em 
caso de descumprimento de qualquer das obrigações 
impostas por força de outras medidas cautelares 

e) A autoridade policial não poderá representar pela 
prisão preventiva do indiciado. 

 

40. Caberá prisão temporária para os crimes: 

I- epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 

II- homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 

III- crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 
16 de junho de 1986); 

IV- Estelionato (art. 171, caput, e seu §2º)  

V- envenenamento de água potável ou substância 
alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 
270, caput, combinado com art. 285); 

Está correto apenas o disposto em: 

a) I, II e III, IV e V. 

b) II, III, IV e V. 

c) II, III e IV. 

d) I, II, III e V. 

e) I, II, III e IV. 

 

 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR À 
MATERIA PENAL E PROCESSUAL PENAL 

Antônio Pequeno 

 

41. Com base no disposto na Lei n.º 10.826/2003 — 
conhecida como Estatuto do Desarmamento — e suas 
alterações, assinale a opção correta. 

a) Todo cidadão pode portar até uma arma de fogo.  

b) O certificado de registro de arma de fogo autoriza o 
proprietário da arma a portá-la em todo o território 
nacional.  

c) Cabe ao juiz, com prévia autorização do Sistema 
Nacional de Armas, a expedição do certificado de 
registro de arma de fogo.  

d) Os residentes em área rural podem manter arma 
registrada em toda a extensão do respectivo imóvel 
rural.  

e) Os residentes em área urbana somente podem 
manter arma em sua residência. 

 

42. Considerando o entendimento sumulado e a 
jurisprudência do STJ acerca da interpretação da Lei 
n.º 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, a posse 
e a comercialização de armas de fogo e munição, 
assinale a opção correta. 

a)  Para a configuração do tráfico internacional de arma 
de fogo, acessório ou munição, não basta apenas a 
procedência estrangeira do artefato, sendo 
necessária a comprovação da internacionalidade da 
ação.  

b) Em razão do princípio da mínima lesividade, aquele 
que detém o porte legal não responderá pelo crime de 
importar arma de fogo sem autorização da 
autoridade competente.  

c) O delito de comércio ilegal de arma de fogo, 
acessório ou munição foi abrangido pela abolitio 
criminis temporária prevista na referida lei.  

d) A inaptidão de arma de fogo para efetuar disparos, 
ainda que comprovada por laudo pericial, não é 
excludente de tipicidade.  

e) O princípio da consunção aplica-se no caso de haver 
apreensão de armas de fogo e munições de uso 
permitido e restrito em um mesmo contexto fático. 

 

43. Conforme a Lei n.º 8.072/1990, é considerado 
hediondo o crime de 

a) favorecimento da prostituição ou de outra forma de 
exploração sexual de mulheres.  

b) infanticídio.  

c) extorsão qualificada por qualquer resultado.  

d) lavagem de dinheiro.  

e) epidemia com resultado morte. 

 

44. De acordo com o disposto na Lei n.º 8.137/1990, os 
crimes contra a ordem tributária estarão sujeitos à 
ação penal pública  

a) incondicionada, a qual somente pode ser promovida 
após o trânsito em julgado da respectiva execução 
fiscal.  

b) condicionada à apresentação da representação 
fiscal para fins penais.  

c) condicionada à apresentação de certidão da fazenda 
pública que ateste o lançamento definitivo do tributo.  
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d) incondicionada, a qual pode ser promovida pelo 
Ministério Público independentemente de 
representação fiscal para fins penais.  

e) condicionada ao trânsito em julgado do processo 
executivo de cobrança, independentemente da 
apresentação da representação fiscal para fins 
penais. 

 

45. Considerando o entendimento dos tribunais 
superiores acerca da Lei Antidrogas e da Lei Maria da 
Penha, julgue os itens a seguir.  

I A majorante do tráfico transnacional de drogas 
configura-se com a efetiva transposição de fronteiras 
entre dois ou mais países.  

II Para a incidência da majorante da 
interestadualidade, é desnecessária a efetiva 
transposição de fronteiras entre estados da 
Federação, sendo suficiente a demonstração 
inequívoca da intenção de realizar o tráfico 
interestadual de drogas.  

III A prática de crime mediante grave ameaça contra a 
mulher no ambiente doméstico impede a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, independentemente da condição de 
primariedade do réu.  

IV Haja vista a interpretação restritiva do direito penal, 
para a configuração da violência doméstica e familiar 
prevista na Lei Maria da Penha é necessária a 
comprovação da coabitação de autor e vítima. 

Estão certos apenas os itens 

a)  I e II.  

b) I e III.  

c) II e III.  

d) II e IV.  

e) III e IV. 

 

46. O agente que patrocina, direta ou indiretamente, 
interesse privado perante a administração 
fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário 
público, pratica 

a) prevaricação.  

b) advocacia administrativa.  

c) conduta penalmente atípica.  

 

d) corrupção passiva privilegiada. 

e) crime funcional contra a ordem tributária. 

 

47. Se, com o objetivo de obter confissão, determinado 
agente de polícia, por meio de grave ameaça, 
constranger pessoa presa, causando-lhe sofrimento 
psicológico, 

a) e a vítima for adolescente, o crime será qualificado. 

b) estará configurada uma causa de aumento de pena.  

c) a critério do juiz, a condenação poderá acarretar a 
perda do cargo.  

d) provado o fato, a pena será de detenção.  

e) quem presenciar o crime e se omitir, incorrerá na 
mesma pena do agente. 

 

48. Conforme a legislação pertinente, considera-se 
crime hediondo 

a) o favorecimento da exploração sexual de pessoas 
adultas.  

b) o estupro de vulnerável tentado.  

c) a lesão corporal dolosa de natureza grave.  

d) o sequestro.  

e) a extorsão simples. 

 

49. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal, a quebra do sigilo de comunicações telefônicas 
pode ser determinada 

a) pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público.  

b) pelo Poder Judiciário, somente.  

c) por autoridade policial e pelo Ministério Público.  

d) pela fiscalização tributária, somente.  

e) pelo Ministério Público, somente 

 

50. Configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão que, baseada no 
gênero, lhe cause sofrimento físico e que ocorra 

a) dentro da residência da vítima, desde que o agressor 
seja do sexo masculino.  

b) em relação íntima de afeto, somente se o agressor 
ainda conviver com a vítima.  
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c) em relação íntima de afeto, independentemente da 
coabitação dos envolvidos.  

d) no âmbito da unidade doméstica, desde que o 
agressor seja pessoa da família.  

e) no âmbito da família, salvo se o agressor não possuir 
laços naturais com a vítima. 

 

51. Assinale a opção que apresenta medida protetiva 
de urgência a ser aplicada ao agressor no caso de 
constatação da prática de violência doméstica contra 
a mulher, conforme o disposto na Lei Maria da Penha 
— Lei n.º 11.340/2006. 

a) transferência para outra comarca  

b) prestação de serviços em creches e asilos  

c) proibição de aproximação ou contato com familiares 
da ofendida  

d) pagamento de multa 

e) pagamento de cestas básicas 

 

52. Determinada conduta configurará organização 
criminosa somente se 

a) o objetivo exclusivo dos agentes for o de obter 
vantagem de natureza patrimonial.  

b) a associação for ordenada para a prática da infração, 
ainda que inexista a divisão de tarefas entre os 
agentes 

c) os agentes cometerem infrações sujeitas a pena de 
reclusão.  

d) houver escalonamento hierárquico entre os agentes.  

e) estiverem associadas, no mínimo, três pessoas. 

 

53. Constitui requisito para a tipificação do crime de 
organização criminosa 

a) a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou 
superior a cinco anos. 

b) a atuação de estrutura organizacional voltada à 
obtenção de vantagem exclusivamente econômica.  

c) a divisão de tarefas entre o grupo, mesmo que 
informalmente.  

d) a prática de crimes antecedentes exclusivamente 
transnacionais. 

 

  

e) a estruturação formal de grupo constituído por três 
ou mais pessoas 

 

54. Com relação aos instrumentos previstos na Lei 
Maria da Penha, assinale a opção correta. 

a) A violência patrimonial contra a mulher se restringe 
à destruição total de seus documentos pessoais e dos 
bens e recursos econômicos destinados a satisfazer 
as suas necessidades.  

b) Alguém da convivência da mulher que lhe cause 
dano moral ou patrimonial não comete crime, porque 
essas atitudes, à luz da lei, não são consideradas 
violência doméstica ou familiar.  

c) A violência doméstica e familiar contra a mulher 
constitui uma forma de violação de direitos humanos.  

d) Para fins legais, a comprovação da relação íntima de 
afeto entre o agressor e a ofendida depende de 
coabitação.  

e) A legislação especial, ao se referir à violência moral, 
não inclui condutas que configurem a calúnia, a 
difamação ou a injúria. 

 

55. Segundo os dispositivos da Lei nº 13.869/2019, 
que define os crimes de abuso de autoridade, acerca 
dos efeitos da condenação e das penas restritivas de 
direitos, assinale a afirmativa correta.  

a) As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas 
autônoma ou cumulativamente.   

b) Deve o Juiz, a requerimento do ofendido, fixar na 
sentença o valor máximo para reparação dos danos 
causados pelo crime, considerando o caráter punitivo 
da obrigação de indenizar.  

c) A perda do cargo, do mandato ou da função pública 
decorre automaticamente da condenação por crime 
de abuso de autoridade.  

d) Em caso de reincidência em crime de abuso de 
autoridade, é prevista pena de inabilitação para o 
exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo 
período de 2 (dois) a 8 (oito) anos.  

e) O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade 
poderá ser condenado à pena restritiva de direitos 
cumulada com a privativa de liberdade. 
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INFORMÁTICA 

Ranielison Passos 

 

56. Sobre as noções de redes Intranet e Internet, julgue 
as afirmativas abaixo e assinale o item correto. 

I. São utilizados, basicamente, os mesmos protocolos 
na Intranet e na Internet. 

II. Na Intranet e na Internet uma das principais 
interfaces de trabalho é o navegador de internet. 

III. A Internet é considerada a junção das várias 
Intranets espalhadas pelo mundo. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

e) Apenas a afirmativa III está correta 

 

57. Qual é a alternativa correta que corresponde ao 
malware descrito a seguir: 

"Programa que captura informações sigilosas através 
do armazenamento das teclas digitadas pelo usuário 
no teclado do computador." 

a) adware 

b) backdoor 

c) keylogger 

d) Vírus 

e) Spam 

 

58. Sobre segurança da informação e técnicas de 
pragas maliciosas, assinale o item correto.  

a) Entre as operações de segurança por antispywares e 
antivírus não existem semelhanças para encontrar 
malwares. 

b) Um sistema de segurança empregado por Firewall 
possui regras definidas, aceitando ou descartando os 
pacotes de dados que passam pela rede. 

c) Instalar um sistema de antivírus e mantê-lo 
atualizado é o suficiente para garantir a segurança de 
um computador. 

d) Vírus é um programa autossuficiente, capaz de se 
propagar automaticamente pela rede. 

 

e) Worm é um tipo específico de vírus, que pode 
capturar todo conteúdo digitado no computador. 

 

59. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa que 
melhor se adapta aos espaços marcados. 

"__________________ é a função utilizada para retornar um 
valor quando a condição apresentada na função é 
verdadeira e outro valor quando a condição for falsa. 
_____________ é a função indicada para localizar valores 
em uma tabela. ______________ tem como operação 
agrupar itens informados na função, sejam eles textos 
e/ou números." 

a) SOMA / PROCV / MÉDIA 

b) SE / PROCV / CONCATENAR 

c) SE / PROCURAR / MÉDIA 

d) PROCV / CONCATENAR / SE 

e) SOMA / MÉDIA / INT 

 

60. Caso um usuário pressione a tecla F12 no Microsoft 
Word, em sua instalação padrão em português, ele 

a) salvará rapidamente um documento ativo. 

b) acessará a área BACKSTAGE. 

c) selecionará a opção SALVAR COMO. 

d) executará a varredura léxica no aplicativo. 

e) Fechará o documento em edição. 

 

61. Com relação ao LibreOffice Writer, considere as 
afirmativas abaixo: 

I. A opção de Sublinhado permite aplicar variações 
desse efeito, como, por exemplo, sublinhado duplo, 
através do comando CTRL+D. 

II. O recurso de "Nota de Rodapé" cria uma função de 
cálculo no final de cada página do documento, de 
acordo com os valores apresentados durante a edição 
do texto. 

III. Clicando-se seguidamente 3x em uma palavra de 
um parágrafo, sempre a opção realizará a seleção do 
parágrafo por completo. 

É correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 
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d) II, apenas. 

e) I, II e III. 

 

62. Considerando que em uma planilha do LibreOffice 
Calc, e observando os valores apresentados na figura 
baixo, o resultado da fórmula 
=SOMA(A1:D1)+SE(MÉDIA(A3:B3)>5; 3; 5), 
quando for aplicada em uma célula fora do intervalo 
utilizado é: 

 

a) 15 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

e) 19 

 

63. O webmail é um recurso utilizado para a troca de 
mensagens via web usando normalmente um 
provedor de e-mails de empresas especializadas em 
fornecer esse serviço. Quando se 

a) encaminha uma mensagem que possui um arquivo 
anexo, por padrão somente a mensagem é 
encaminhada, sem o anexo. 

b) envia uma mensagem com uma pessoa em cópia 
oculta (Cco), essa pessoa consegue ver quem são as 
demais pessoas que também estão em cópia oculta. 

c) envia uma mensagem com diversas pessoas em 
cópia (Cc), cada pessoa em cópia consegue saber que 
há outras pessoas em cópia. 

d) responde a uma mensagem em que havia uma 
pessoa em cópia oculta (Cco), essa pessoa também 
recebe a resposta em cópia oculta. 

e) responde a uma mensagem que tem um arquivo 
anexo, por padrão o anexo também é enviado com a 
resposta. 

 

64. No browser Firefox, um atalho de teclado permite 
adicionar a página atual (aquela que está exibida na 
tela) aos Favoritos. Esse atalho de teclado é: 

 

a) Ctrl + F. 

b) Ctrl + D. 

c) Ctrl + A. 

d) Ctrl + T. 

e) Ctrl + V 

 

65. O sistema operacional Windows 10 possui um 
recurso que auxilia na proteção do computador, por 
meio de avaliações periódicas no disco do 
computador, na tentativa de encontrar spywares e 
programas indesejáveis. Esse recurso é o 

a) Firewall do Windows. 

b) Norton Utilities. 

c) Windows Defender. 

d) Windows AntiSpyware. 

e) Windows Update. 

 

66. Para a criação de arquivos e pastas no Windows 10, 
configuração padrão em português, deverão ser 
seguidas algumas regras, dentre elas, considerar que 

a) o nome ou extensão de arquivo poderá conter 
elementos como & / : $ ? “, entre outros. 

b) os termos COM5 e LPT2 podem ser utilizados 
normalmente em nomes de arquivos ou pastas. 

c) arquivos e pastas no Windows podem conter no 
máximo 128 caracteres. 

d) o limite de caracteres para um arquivo ou pasta 
inclui o caminho de endereço, o nome e a extensão. 

e) arquivos no Windows não pode conter os caracteres 
/ : * ?, mas o nome do seu caminho pode incluí-los. 
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67. Sobre banco de dados, analise a imagem abaixo. 

 

De acordo com a representação acima, a entidade 
PESSOA: 

a) não poderá ser implementada sem os atributos de 
EDITOR, REVISOR e AUTOR. 

b) será implementada normalmente, mas sem os 
atributos. 

c) será implementada com seus atributos 
normalmente. 

d) depende de editor, revisor e autor para existir. 

e) é considerada uma entidade filho. 

 

68. Com relação a programação Python, observe o 
trecho de código abaixo. 

x = “INFORMÁTICA” 

y = 10 

De acordo com o trecho de código acima, escrito em 
python, o comando de impressão: 

print(x[3]) 

a) retornará como resultado a letra: O. 

b) retornará como resultado a letra: F. 

c) retornará como resultado o número 3. 

d) retornará como resultado três vezes a palavra 
“INFORMÁTICA”. 

e) retornará um erro de estrutura de código. 

 

 

69. No estudo da análise de dados: 

a) Metadados são dados inoperantes, que dependem 
de arquivos ou dados externos. 

b) Metadados são dados não importantes, mas que 
podem auxiliar nas tomadas de decisões. 

c) Metadados são informações externas de uma 
empresa. 

d) Metadados são informações internas de uma 
empresa. 

e) Metadados são informações extras para classificação 
mais detalhada de dados e arquivos. 

 

70. Para a teoria geral de sistemas o conceito de 
entropia é 

a) o processo de organização dos sistemas para correta 
operação. 

b) a tendência a desagregação/desorganização de um 
sistema conforme o uso. 

c) o autoajuste de nivelamento das ações internas. 

d) o índice de busca pelo processo real. 

e) o termo utilizado a algo desconhecido, mas que se 
deseja adquirir em sistemas. 

 

 

CONTABILIDADE 

William Notário 

 

71. Observe as contas contábeis apresentadas abaixo, 
extraídas da empresa Notario’s, durante o exercício 
social de 2021:  

Fornecedores 

Impostos a Recuperar 

Reserva de Lucro 

Adiantamento de Salários 

Estoque 

Custo de Vendas 

Receita do Período 

Considerando as contas apresentadas, assinale a 
alternativa que indica a equação contábil que 
representa o método das partidas dobradas.   
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a) Impostos a Recuperar + Estoque + Custo de Vendas 
= Adiantamento de Salários + Fornecedores + 
Reserva de Lucro + Receita do período.  

b) Impostos a Recuperar + Adiantamento de Salários + 
Estoque + Custo de Vendas = Fornecedores + Reserva 
de Lucro + Receita do período.  

c) Fornecedores (–) Impostos a Recuperar (–) Reserva 
de Lucro + Adiantamento de Salários + Estoque (–) 
Custo de Vendas + Receita do período = zero.  

d) Adiantamento de Salários (–) Impostos a Recuperar 
(–) Reserva de Lucro + Fornecedores (–) Estoque + 
Custo de Vendas + Receita do período = zero.  

e) Impostos a Recuperar (-) Adiantamento de Salários + 
Estoque (-) Custo de Vendas = Fornecedores (-) 
Reserva de Lucro + Receita do período. 

 

72. A Cia. Notario Emagrecimentos adquiriu em 
30/06/21, da Açúcares & Caramelos, mercadorias 
para revenda e os itens custaram R$ 8.432,26. A data 
de vencimento da compra realizada pela Cia. Notario 
Emagrecimentos era 30/07/21. No dia 02/08/21 o 
Contas a Pagar informou que não havia sido feito o 
pagamento a Açúcares & Caramelos, e que estaria 
sujeito a multa de 10%. O Gerente Financeiro da Cia. 
Notario Emagrecimentos solicitou que fosse 
realizado o pagamento no dia seguinte. As operações 
realizadas nos dias 30/06 e 03/08 configuram, 
respectivamente, os fatos contábeis:   

a) Permutativo e Modificativo Diminutivo;  

b) Permutativo e Misto Diminutivo;  

c) Permutativo e Misto Aumentativo;  

d) Modificativo Aumentativo e Misto Diminutivo;  

e) Composto e Permutativo. 

 

73. João do Caminhão, analista contábil da empresa 
Notario’s, sentiu-se numa encruzilhada quando, ao 
pesquisar sobre o desempenho obtido pela empresa 
em um determinado ano, encontrou resultados 
diferentes a depender de qual relatório ele utilizava. 
Tomando por base a Demonstração de Resultado do 
Exercício – DRE, ele observou um desempenho 
positivo; mas, ao tomar por base a Demonstração dos 
Fluxos de Caixa – DFC, ele observou um desempenho  

 

negativo. Dessa maneira, ele pôde concluir que no 
ano em análise a referida empresa obteve:  

a) lucro, logo não teve dificuldades de caixa;  

b) lucro, ainda que possa ter lidado com dificuldades 
de caixa;  

c) lucro, sem poder inferir nada sobre riscos 
financeiros; 

d) prejuízo, ainda que possa não ter tido dificuldades 
de caixa. 

e) situação líquida nula, já que inexiste informações 
patrimoniais. 

 

74. Em 01/02/2021, uma loja de móveis recebeu a 
encomenda de um móvel planejado. O valor total do 
móvel é de R$ 9.000, sendo que a loja recebeu metade 
no ato e, o restante, em 30/04/2021. O móvel foi 
construído nos meses de fevereiro, março e abril e foi 
entregue em 02/05/2021. Considerando que a loja 
utiliza o Regime de Competência para controlar as 
suas vendas, assinale a opção correta em relação à 
receita apurada.  

a) Em fevereiro, a receita foi de R$ 4.500.  

b) Em fevereiro, a receita foi de R$ 9.000.  

c) Em março, a receita foi de R$ 3.000.  

d) Em maio, a receita foi de R$ 9.000. 

e) Em abril, a receita foi de R$ 4.500. 

 

75. Uma entidade apresentava o seguinte balanço 
patrimonial, em 31/12/2019: 

Caixa: R$ 250.000,00.  

Capital Social: R$ 250.000,00.  

No ano de 2020, aconteceram os seguintes fatos:  

– Compra à vista de R$ 200.000, em estoque.  

– Venda à vista de metade do estoque por R$ 
160.000,00.  

Assinale a opção que indica o valor do saldo da conta 
patrimonial referente ao ICMS, em 31/12/2020, 
considerando alíquota do ICMS de 18%.  

a) ICMS a recolher de R$ 7.200.  
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b) ICMS a recuperar de R$ 7.200.  

c) ICMS a recolher de R$ 10.800.  

d) ICMS a recuperar de R$ 10.800. 

e) ICMS inexistente. 

 

76. Certa entidade adquiriu um equipamento para ser 
utilizado no serviço de diagnóstico por imagem em 
01/06/2018 e o equipamento começou a ser 
utilizado no mês de julho daquele ano. O 
equipamento só realiza um número limitado de 
procedimentos, por isso foi definido que sua 
depreciação seria pelo método das unidades 
produzidas. O custo de aquisição do equipamento foi 
de R$ 490.000,00. O valor residual foi estimado em 
R$ 10.000,00. O equipamento foi concebido para 
produzir um número máximo de 30.000 unidades. A 
entidade pretende usar o equipamento por seis anos. 
Nos primeiros anos, as quantidades de 
procedimentos realizados foram as seguintes:  

2018: 2.100 unidades  

2019: 4.500 unidades  

2020: 4.800 unidades  

Ao final do exercício de 2020, o valor da depreciação 
acumulada no equipamento era:  

a) 182.400,00;  

b) 186.200,00;  

c) 200.000,00;  

d) 204.166,67; 

e) 206.233,33. 

 

77. Uma sociedade empresária possuía, em 
31/12/2019, capital social no valor de R$ 100.000. 
Em 2020 os sócios resolveram aumentar o capital 
social da empresa, do seguinte modo:  

• Caixa: R$ 20.000;  

• Imóvel: R$ 50.000, sendo que o valor justo na data era 
de R$ 80.000;  

• Veículos: R$40.000, sendo que o valor justo da data 
era de R$ 30.000.  

 

 

Assinale a opção que indica o valor do capital social da 
sociedade empresária, em 31/12/2020.  

a) R$ 130.000,00.  

b) R$ 200.000,00.  

c) R$ 210.000,00.  

d) R$ 230.000,00. 

e) R$ 250.000,00. 

 

78. Uma entidade abriu o seu capital em 2021, por 
meio da emissão de títulos patrimoniais. A abertura 
foi autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). No processo, a entidade incorreu em custos de 
transação diretamente atribuíveis à emissão, no valor 
de R$100.000. A emissão foi bem-sucedida. De 
acordo com a legislação vigente, assinale a opção que 
indica a correta classificação dos custos de transação 
nas demonstrações contábeis da entidade.  

a) Outras Despesas Operacionais na Demonstração do 
Resultado do Exercício.  

b) Despesa Financeira na Demonstração do Resultado 
do Exercício.  

c) Custos de Transação na Demonstração dos 
Resultados do Exercício. 

d) Redutor do patrimônio líquido no Balanço 
Patrimonial. 

e) Retificadora do ativo no Balanço Patrimonial.   

 

79. A empresa Notario’s apresentava o seguinte 
balanço patrimonial:  

Caixa 1.000  

Total do Ativo 1.000  

Capital Social 880  

Reserva de Capital 200  

Ações em Tesouraria -80  

Total do PL 1.000  

A sociedade empresária alienou suas ações em 
tesouraria por R$ 90.  

Assinale a opção que indica a correta contabilização do 
resultado desta alienação.  
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a) Resultado Operacional.  

b) Ajuste de avaliação patrimonial.  

c) Reserva de Lucros.  

d) Reserva de Capital. 

e) Reserva de Contingência. 

 

80. Em 01/01/2021, William Notario e João do 
Caminhão resolvem formar uma sociedade 
empresária. Na ocasião, o contrato social estabelecia 
que cada sócio contribuiria com R$ 50.000 para a 
formação do capital social da entidade. Naquela data, 
entretanto, cada sócio contribuiu efetivamente com 
R$ 40.000, sendo que William integralizou sua 
parcela mediante a entrega de um imóvel para ser 
utilizado pela sociedade empresária e João, mediante 
a entrega do montante em dinheiro. Assinale a opção 
que indica os lançamentos contábeis gerados.  

a) D- Ativo Circulante: R$ 50.000; D- Ativo Imobilizado: 
R$ 50.000; C- Capital Social: R$ 100.000.  

b) D- Ativo Circulante: R$ 40.000; D- Ativo Imobilizado: 
R$ 40.000; C- Capital Social: R$ 80.000.  

c) D- Ativo Circulante: R$ 40.000; D- Ativo Imobilizado: 
R$ 40.000; D- Capital Social a Integralizar: R$ 20.000; 
C- Capital Social Subscrito: R$ R$ 100.000.  

d) D- Ativo Circulante: R$ 50.000; D- Ativo Imobilizado: 
R$ 50.000; C- Capital Social a Integralizar: R$ 20.000; 
C- Capital Social: R$ 80.000. 

e) D- Ativo Disponível: R$ 50.000,00; D- Ativo 
Investimentos: R$ 50.000; C- Capital Social: R$ 
80.000,00.  
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Preencha seu Gabarito 
 

https://bit.ly/Simulado-PC-PB-Agente-20-11 

 
 

NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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