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INFORMAÇÕES INICIAIS: 
 

Este simulado segue o programa do edital oficial do concurso. 
Muitas questões deste caderno foram extraídas ou adaptadas de concursos promovidos 
pela Universidade Federal do Paraná (a mesma que promoverá o atual concurso da PC). 

 
 
  

PRIMEIRO BLOCO DE QUESTÕES 
Língua Portuguesa, Paraná, Informática e Raciocínio Lógico  

 

 
Professores Guerra, Sérgio, Valdir e Simone 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Atenção: As questões de números 1 a 6 referem-se ao 

texto que segue. 
 

VELHAS BIBLIOTECAS 
 

Quem passeia entre os livros de alguma velha biblio-
teca abandonada, a convite do herdeiro que ainda não 
sabe o que fazer com ela (vendê-la por quilo? chamar um 
especialista para avaliá-la? pô-la em leilão?), pode se 
sentir preso numa teia de melancolias. Aqueles livros 
foram se juntando segundo o gosto ou a necessidade de 
um antigo e ávido leitor, agora extinto, a quem não se 
perguntou qual livro gostaria de levar para sua ilha deserta 
no espaço celestial. Muitos desses livros estão perfeita-
mente mortos, como seu antigo dono: já não dizem nada 
para ninguém, se é que alguma vez disseram algo de 
importante. Assim, dezenas de lombadas semelham jazi-
gos de formas e idéias imprestáveis, numa triste sucessão 
de letras mortas. No entanto... 

No entanto pode ocorrer que os olhos venham a bri-
lhar ao darem com um título célebre - romance, tratado 
científico, biografia, ensaio filosófico, pesquisa antropoló-
gica, tudo de valor ainda reconhecido, provando que há 
palavras e idéias que se atualizam e permanecem, inte-
ressando a sucessivas gerações. Parece que também aos 
livros se aplica a lei de Darwin: os mais fortes permane-
cem. 

Mas o impacto maior se dá quando, de repente, sur-
gem num canto de prateleira alguns exemplares de uma 
revista, muito popular cem anos atrás. Folheá-las é, quase 
literalmente, entrar no túnel do tempo e saborear com um 
século de atraso as novidades da semana, ou do mês que 
passou. Aquele vivo cotidiano, reportado com detalhes, 
ilustrações e todo tipo de pitoresco, surge como uma gar-
galhada que ficou presa na garganta da ampulheta. Mas 
nós não rimos. Olhamos para as fotos, para os rostos das 
jovens senhorinhas, das matronas ou dos velhotes de 
casaca, e nos vem à cabeça um verso clássico: onde 
estão aqueles que antes de nós existiram neste mun-
do? 

Ninguém deve entrar desprevenido numa velha biblioteca. 
(Fragoso Bulhões) 

 

01. Atente para as seguintes afirmações, referentes ao 
terceiro parágrafo do texto: 

I. A convicção despertada pelo folhear de revistas an-
tigas é a de que a vida bem vivida triunfa sobre a 
morte. 

II. A expressão gargalhada que ficou presa na gar-
ganta da ampulheta é utilizada para figurar um ins-
tante de vida que se congelou no tempo. 

III. O verso clássico citado ajuda a compreender por 
que nós não rimos diante do vivo cotidiano flagra-
do há um século.  

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, somente. 

(C) I e III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) III, somente. 
 

02. Assim como está bem formada a construção a quem 
não se perguntou qual livro gostaria de levar, assim 
também está correta a construção: 

(A) a quem não se propôs de qual livro gostaria de le-
var. 

(B) para quem não se consultou de qual livro gostaria 
de levar. 

(C) com quem não se apurou a qual livro gostaria de 
levar. 

(D) com quem não se especulou de qual livro gostaria 
de levar. 

(E) a quem não se consultou sobre qual livro gostaria 
de levar. 

 

03. Transpondo-se para a voz passiva a frase qual livro 
gostaria de levar para sua ilha deserta, empregar-se-á 
a forma verbal 

(A) fosse levado. 

(B) tivesse sido levado. 

(C) teria levado. 

(D) levaria. 

(E) tinha levado. 
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04. As normas de concordância estão inteiramente respei-
tadas na frase: 

(A) Muitos julgam imprescindíveis que se consulte os 
especialistas para que se avalie com precisão os 
livros de uma velha biblioteca. 

(B) Qualquer um dos que entram desprevenidos numa 
velha biblioteca podem se defrontar com surpre-
sas de que jamais se esquecerá. 

(C) Mesmo que hajam passado cem anos, as fotos re-
velam instantâneos de um presente perdido, no 
qual não se contava com os efeitos do tempo. 

(D) Nada do que se lê nos grandes livros, mesmo 
quando extinta a época em que foram escritos, pa-
recem envelhecidos para quem os compreende. 

(E) Lá estão, como se fosse hoje, a imagem das jo-
vens e sorridentes senhorinhas daqueles tempos, 
inteiramente alheias ao passar do tempo. 

 

05. Diante das fotos antigas, olhamos as fotos para captar 
dessas fotos a magia do tempo que repousa nessas 
fotos. Evitam-se as abusivas repetições da frase aci-
ma substituindo-se os elementos sublinhados por, 
respectivamente: 

(A) olhamo-lhes - captá-las - lhes repousa 

(B) as olhamos - captar-lhes - nelas repousa 

(C) olhamo-las - as captar - repousa nas mesmas 

(D) olhamo-las - captar-lhes - nelas repousa 

(E) olhamo-as - lhes captar - lhes repousa 

 

06. O verbo indicado entre parênteses adotará, obrigatori-
amente, uma forma no plural, ao se flexionar na se-
guinte frase: 

(A) À grande maioria dos livros de uma biblioteca ...... 
(caber) um destino dos mais melancólicos. 

(B)) É comum que livros antigos, na perspectiva de um 
herdeiro pouco afeito às letras, ...... (representar) 
mais um incômodo do que uma dádiva. 

(C) ....... (costumar) haver muitas surpresas para 
quem se propõe a vasculhar uma antiga biblioteca. 

(D) Pouca gente, tendo o compromisso de avaliar uma 
biblioteca, ...... (saber) separar com rigor os livros 
valiosos dos que não o são. 

(E) ....... (ocorrer) a muitos imaginar que uma velha 
biblioteca valerá mais pela quantidade do que pela 
qualidade dos livros. 

 

 

Atenção: As questões de números 7 a 10 referem-se ao 
texto que segue. 

Costuma-se dizer que há, no Brasil, leis “que pegam” e 
leis que “não pegam”. Qualquer cidadão pode verificar, por 
sua própria experiência, que tal afirmação não é improce-
dente. Mas talvez seja injusto confiná-la aos limites do 
território nacional: a invasão do Iraque se deu a contrapelo 
das decisões da ONU. A partir de então, como deixar de 

reconhecer que a arbitragem da própria Organização das 
Nações Unidas já “não pega”, esvaziando-se, assim, a 
razão mesma de existência desse organismo internacio-
nal? Recuando um pouco no tempo, poderíamos lembrar 
que o regime de apartheid, na África do Sul, representou 
um manifesto escárnio contra a Declaração dos Direitos 
Humanos. Exemplos como esses escancaram, para triste-
za nossa, a verdade de que há dispositivos legais que 
“pegam” ou “não pegam” segundo a força de quem os 
manipula ou, simplesmente, os ignora. 

(Péricles Sampaio) 

 

07. A conclusão que se depreende do texto acima está 
resumida na seguinte frase: 

(A) As leis nascem e vigem em função dos interesses 
da maioria. 

(B) Os Direitos Humanos são a base das estratégias 
políticas nacionais. 

(C) A má formulação do texto legal enseja a interpre-
tação tendenciosa. 

(D) A soberania de um país é um princípio jurídico e-
quivocado. 

(E) O Direito se revela inócuo quando o que prevalece 
é a razão do mais forte. 

 

08. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o 
sentido de uma expressão do texto em: 

(A) leis que “pegam” e leis que “não pegam” = leis vi-
gentes e leis revogadas. 

(B) tal afirmação não é improcedente = essa assertiva 
não é irrepreensível. 

(C) se deu a contrapelo das decisões = foi de encontro 
às decisões. 

(D) manifesto escárnio = implícita afronta. 

(E) escancaram a verdade = retificam a impressão. 
 

09. Está clara e correta a redação da seguinte frase: 

(A) Costumam ser nas experiências cotidianas que as 
leis se revelam ou não práticas, quando em voga 
num país determinado.  

(B) É nas experiências cotidianas que o cidadão co-
mum pode dar-se conta da efetiva aplicabilidade 
das leis vigentes em seu país. 

(C) Exemplos históricos existem, desde sempre, que 
as leis com freqüência não correspondem ao que 
delas se esperam. 

(D) É de fato lamentável, que tão importante organiza-
ção internacional não veja cumprido as indicações 
que nascem de seu contexto. 

(E) Por mais que desejamos nos convencer do contrá-
rio, a eficácia das leis não constitue uma garantia 
intrínseca delas. 

 

10. Modificando-se a ordem interna de frases do texto, a 
pontuação estará correta em: 
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(A) Poderíamos lembrar recuando no tempo, que na 
África do Sul, o regime do apartheid representou 
um manifesto escárnio contra a Declaração dos 
Direitos Humanos. 

(B) Que tal informação não é improcedente por sua 
própria experiência, qualquer cidadão pode verifi-
car. 

(C) No Brasil, costuma-se dizer, que há leis que “pe-
gam” e leis que “não pegam”. 

(D) Como deixar de reconhecer, a partir de então, que 
já “não pega” a arbitragem da própria Organização 
das Nações Unidas? 

(E) A contrapelo das decisões da ONU se deu a inva-
são do Iraque: mas confiná-la, aos limites do terri-
tório nacional, talvez seja injusto. 

 
 
ECONOMIA E DEMOGRAFIA 
PARANAENSE: 
 
11. A RMC - Região Metropolitana de Curitiba é constituí-

da por 26 municípios localizados. A seguir encontram-
se relacionados alguns desses municípios. Assinale a 
alternativa em que haja o nome de um município não 
pertencente a essa região. 
a) Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Almiran-

te Tamandaré, Pinhais e Drº Ulysses. 
b) Lapa, São José dos Pinhais, Rio Branco do Sul, 

Fazenda Rio Grande e Tunas do Paraná   
c) Balsa Nova, Quatro Barras, Bocaiúva do Sul, Co-

lombo,  Rio Branco do Sul e Araucária. 
d) Campina Grande do Sul, Cantanduvas, Quitandi-

nha, Agudos do Sul, e Piraquara.  
e) Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Curitiba, Qua-

tro Barras, Itaperuçu, Adrianópolis e Contenda.  
 
12. Qual a posição do governo paranaense em relação a 

produção e exportação de soja transgênica? 
a) é totalmente contra a produção e a exportação. 
b) não se opõem a produção desde que seja com 

cautela e permite a exportação vigiada. 
c) é um grande incentivador do plantio e da expor-

tação desse produto. 
d) detêm o monopólio e as exportações do produto. 
e) permite a produção em algumas regiões do esta-

do, mas direciona as exportações a portos de es-
tados vizinhos. 

 
13. No Windows, arquivos excluídos são enviados para a 

lixeira, qual das alternativas abaixo descreve uma ca-
racterística da lixeira ? 

A) é uma pasta normal, nela os arquivos podem ser 
executados. 

B) arquivos ali depositados não ocupam espaço em 
disco. 

C) pode ocupar até 10% da unidade de disco. 

D) não tem tamanho limitado. 

E) arquivos ali depositados não podem ser recupe-
rados. 

 

14. No Microsoft Word, o usuário pode criar documentos 
com cabeçalhos e rodapés, para criá-los, as seguintes 
ações devem ser realizadas. 

A) clicar no menu Inserir e depois na opção Cabeça-
lho e rodapé, digitar o texto que deseja no cabe-
çalho ou no rodapé. 

B) clicar no menu Arquivo, e depois na opção Confi-
gurar página, escolher as opções de cabeçalhos e 
rodapés, digitar o texto que deseja no cabeçalho 
ou no rodapé. 

C) clicar no menu Exibir e depois na opção Cabeça-
lho e rodapé, digitar o texto que deseja no cabe-
çalho ou no rodapé. 

D) clicar no menu Editar e depois na opção Cabeça-
lho e rodapé, digitar o texto que deseja no cabe-
çalho ou no rodapé. 

E) clicar no menu Formatar e depois na opção Esti-
los e formatação, na janela Estilos e formatação, 
escolher o estilo de cabeçalho e rodapé deseja-
dos, digitar o texto que deseja no cabeçalho ou no 
rodapé. 

 

15. Durante a edição de um documento no Microsoft 
Word, um usuário pressionou a tecla de função F7 no 
teclado do computador. Após esta tecla ser pressiona-
da que ação o Word executará ? 

A) exibirá a Ajuda. 

B) exibirá uma janela que permite ao usuário escolher 
o número de colunas a ser aplicado no texto. 

C) fará a verificação ortográfica e gramatical do texto. 

D) abrirá a janela de formatar fonte. 

E) justificará o parágrafo que contém o cursor. 

 

 

16. No Word qual dos botões abaixo deve ser clicado para 
copiar um conteúdo para a área de transferência jun-
tamente com sua formatação. 

A) 

 

B) 

 
    

C) 

 

D) 
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E) 

 

  

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO: 
 

17. Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresen-
ta uma afirmação que é logicamente equivalente à 
seguinte sentença: “Se levei a sério os estudos, então 
passo no concurso”. 
a) Se não levei a sério os estudos, então não passo 

no concurso. 
b) Se não passo no concurso, então não levei a sé-

rio os estudos. 
c) Levei a sério os estudos e passei no concurso. 
d) Se levei a sério os estudos, então não passo no 

concurso. 
e) Levei a sério os estudos ou não passo no con-

curso. 
 
18. Se João é advogado, então Roberto é delegado. Se 

Luiza é dentista, então Ricardo é professor. João é 
advogado ou Luiza é dentista. Sabe-se que Ricardo 
não é professor, logo: 
a) Roberto é delegado e Luiza não é dentista. 
b) João é advogado e Luiza é dentista. 
c) João não é advogado ou Luiza é dentista. 
d) Luiza não é dentista e Roberto não é delegado. 
e) João é advogado e Ricardo é professor. 

 
 
 
19. Sabe-se que alguns alunos são atletas e que todos os 

atletas comem bem. Sabe-se também que nenhum a-
tleta é indisciplinado e que todos os indisciplinados 
dormem tarde. Com base nessas afirmações conside-
re as seguintes afirmativas: 
1. Alguns alunos comem bem.  
2. Todos que não dormem tarde são atletas. 
3. Se um aluno não come bem, então não é atleta. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa 1 está correta. 
b) Somente a afirmativa 2 está correta. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
e) As três afirmativas estão corretas. 

 
20. (UFPR) Uma comissão para assuntos de segurança 

vai incluir como representantes da comunidade dois 
homens e três mulheres. Apresentaram-se como vo-
luntários 5 mulheres e 4 homens. Quantas possibili-
dades existem para a escolha dos cinco representan-
tes da comunidade na comissão? 
a) 720 
b) 360 
c) 60 
d) 220 
e) 140 
 

 

 
  

SEGUNDO BLOCO DE QUESTÕES 
Noções Dir.Penal, Processual Penal, Administrativo e Constitucional  

 
 

 

Professores Márcia, Ivo e Laert 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
 

21) Assinale a afirmação incorreta: 

A) O dolo encontra-se no tipo, segundo a teoria finalis-
ta da ação. 

B) Quem de qualquer modo, concorre para o crime, in-
cide nas penas a este cominadas, na medida de 
sua culpabilidade. 

C) Segundo o Código Penal, o menor de dezoito anos 
é considerado inimputável. 

D) Há crime quando o agente pratica o fato em estado 
de necessidade ou legítima defesa. 

E) O estrito cumprimento do dever legal é uma causa 
excludente da culpabilidade. 

 

22) Mário, prevendo a possibilidade de vir a ferir as pes-
soas que se encontravam à sua volta, começa a dispa-
rar uma arma até que uma das balas vai atingir serafim, 
que por ali se encontrava, produzindo-lhe lesão corpo-
ral grave. pergunta-se: qual o elemento subjetivo do 
crime praticado por mário? 

A) Tipicidade. 

B) Antijuridicidade. 

C) Culpabilidade. 

D) Aberratio delicti. 

E) Dolo eventual. 

 

23) Tríbio, para não perder o início de um jogo de futebol, 
dirigia seu veículo, com excesso de velocidade, em ru-
as movimentadas. percebeu a possibilidade de atrope-
lar alguém mas, confiando em sua perícia e nos bons 
freios do carro, acreditava poder chegar a tempo, sem 
maiores transtornos. o acidente, porém, ocorreu, com o 
atropelamento e morte de um transeunte, pelo veículo 
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dirigido por tríbio. o exemplo apresenta uma hipótese 
de 

A) dolo eventual. 

B) culpa inconsciente. 

C) caso fortuito. 

D) culpa consciente. 

E) erro na execução. 

 

24) Quanto aos crimes contra a administração pública, 
assinale a alternativa correta: 

A) há peculato quando o funcionário público exige, pa-
ra si ou para outrem, vantagem indevida. 

B) há concussão quando o funcionário público apropri-
a-se de dinheiro público; 

C) segundo o Código Penal, funcionários públicos são 
apenas aqueles servidores integrantes dos quadros 
da administração pública direta, suas autarquias e 
fundações. 

D) há excesso de exação quando o funcionário exige 
imposto devido que sabe indevido. 

E) há prevaricação quando o funcionário público prati-
ca, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com 
infração de dever funcional, cedendo a pedido ou 
influência de outrem. 

 

25) Assinale a alternativa correta: 

A) o erro de tipo é o erro sobre uma característica ob-
jetiva do tipo penal. 

B) o erro de proibição pode conduzir a punição por 
crime culposo, caso haja previsão legal. 

C) aberratio ictus e aberratio criminis são categorias 
de conteúdo idêntico. 

D) para que haja culpabilidade basta que haja imputa-
bilidade. 

E) no direito penal brasileiro todo erro sobre uma ex-
cludente de ilicitude é considerado erro de proibi-
ção. 

 

26) Qual a circunstância jurídica comum nos seguintes 
crimes contra a administração pública: peculato, con-
cussão, corrupção passiva e prevaricação: 

A) somente podem ser praticados por funcionários pú-
blicos. 

B) somente são punidos a título de culpa. 

C) todos dizem respeito somente a exigência financei-
ra. 

D) nenhum diz respeito a exigência financeira. 

E) nenhuma das anteriores está correta. 

 

27) Assinale a alternativa incorreta: 

A) se o estelionato é cometido em detrimento de enti-
dade de direito público ou instituo de economia po-
pular, assistência social ou beneficência, a pena é 
aumentada de um terço. 

B) se o agente, espontaneamente, declara, confessa e 
efetua o pagamento das contribuições, importân-
cias ou valores e presta as informações devidas à 
previdência social, na forma definida em lei ou re-
gulamento, terá extinta a sua punibilidade. 

C) se o crime de roubo for praticado por meio de veí-
culo automotor que venha a ser transportado para 
outro Estado ou para o exterior, sua pena será au-
mentada de um terço até a metade. 

D) comete o crime de emprego irregular de verbas ou 
rendas públicas o funcionário público que der às 
verbas ou rendas públicas aplicação diversa da es-
tabelecida em lei. 

E) não é isento de pena quem comete crime de furto 
ou receptação em prejuízo de ascendente e des-
cendente. 

 

28) Assinale a alternativa correta: 

A) o funcionário público que abandonar seu cargo, fora 
dos casos permitidos em lei, estará cometendo o 
crime de abandono de função. 

B) o crime de contrabando consiste em importar ou 
exportar mercadoria proibida e o de descaminho i-
ludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 
ou imposto devido pela entrada, pela saída, ou pelo 
consumo de mercadoria. 

C) não é considerado funcionário público estrangeiro a 
pessoa que exerce cargo, emprego ou função pú-
blica, sem remuneração, em entidades estatais ou 
em representações diplomáticas de país estrangei-
ro. 

D) as alternativas A e C estão corretas. 

E) as alternativas A e B estão corretas.  

 

29) Sobre os crimes contra o patrimônio é correto afirmar 
que: 

A) o crime de receptação simples consiste em adquirir, 
receber, vender, conduzir ou ocultar coisa que sabe 
ser produto de crime. 

B) o furto pode ser praticado com violência ou grave 
ameaça. 

C) na apropriação indébita inexiste subtração da coisa, 
pois ela já estava na posse anterior do agente e es-
te inverte essa posse, passando a agir como se 
dono fosse. 

D) existe o crime de roubo próprio e impróprio, sendo 
o último aquele que a violência ou grave ameaça  é 
exercida antes da subtração da coisa alheia móvel. 

E) nenhuma das anteriores está correta. 

 

30) Assinale a alternativa incorreta: 

A) os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terroris-
mo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. 

B) consideram-se crimes de menor potencial ofensivo, 
de competência do juizado especial criminal, os 
crimes a que a lei comine pena máxima não supe-
rior a dois anos. 
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C) no homicídio culposo cometido na direção de veícu-
lo automotor, a pena é aumentada de um terço até 
a metade, se o agente deixar de prestar socorro, 
quando possível faze-lo sem risco pessoal, à vítima 
do acidente. 

D) o crime de lesão corporal culposa na direção de ve-
ículo automotor possui pena de detenção de seis 
meses a dois anos e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veí-
culo autorimotor. 

E) nenhuma das alternativas anteriores está incorreta. 

 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL 
PENAL: 
31) Acerca do inquérito policial, assinale a opção correta: 

A) Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o 
inquérito policial só poderá ter início mediante re-
querimento ou “notitia criminis” do ofendido ou de 
seu representante legal. 

B) Mesmo com o advento da Constituição Federal de 
1988, não há que se falar em contraditório e ampla 
defesa no curso do inquérito policial. 

C) Em regra, não pode a autoridade policial arquivar 
autos de inquérito policial, mas poderá fazê-lo, se 
ficar demonstrada, por prova cabal, a inexistência 
do crime. 

D) É nulo o inquérito policial se faltar a nomeação de 
curador ao réu maior de dezoito e menor de vinte e 
um anos de idade.  

E) O inquérito policial de réu preso, no procedimento 
comum (regra), deve ser concluído no prazo de 10 
dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. 

 

32) Acerca da jurisdição e da competência, assinale a 
opção incorreta:  

A) Se um juiz estadual, do Estado do Paraná, cometer 
um crime de homicídio no Estado do Rio de Janei-
ro, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça do Es-
tado do Paraná, e não pelo do Rio de Janeiro. 

B) Se Tibúrcio espanca um ex-amigo e, após, ao se di-
rigir para casa resolve cometer um furto, não há 
conexão entre essas infrações penais que deter-
mine a apreciação de ambas em um só processo. 

C) Há continência por cumulação subjetiva quando 
dois ou mais agentes praticam um crime. 

D) Nos crimes de responsabilidade, a função jurisdi-
cional do Estado é exercida, exclusivamente, pelo 
Senado Federal.  

E) A jurisdição é una e indivisível, portanto, não pode 
ser prorrogada. 

 

33) No tocante à ação penal, assinale a opção correta: 

A) O Principio da obrigatoriedade aplica-se nas ações 
penais públicas, significando que o Ministério Pú-
blico sempre é obrigado a denunciar diante da o-
corrência de um fato criminoso, mesmo quando 
ausente prova da materialidade do fato.  

B) O Ministério Público pode desistir da Ação Penal 
Pública e transigir acerca da mesma. 

C) É causa de rejeição da denúncia, por ofensa ao 
princípio da indivisibilidade da ação, a circunstân-
cia de haver o Ministério Público formulado a impu-
tação penal contra apenas um dos indiciados no 
inquérito policial, mesmo pesando indícios da auto-
ria sobre todos. 

D) Nas ações penais privadas, o ofendido, após a pro-
positura da ação, não pode dispor da mesma, de-
vendo prosseguir até o seu final. 

E) Nas ações penais públicas incondicionadas, o Mi-
nistério Público, para oferecer a denúncia, precisa 
de autorização (representação) da vítima ou de 
seu representante legal. 

 

34) No que diz respeito ao inquérito policial: 

A) A autoridade policial poderá arquivar os autos de 
Inquérito quando não existirem indícios da autoria. 

B) O Inquérito Policial de crimes de ação penal públi-
ca, qualquer que seja a modalidade da mesma, 
pode ser iniciado mediante portaria. 

C) O Inquérito Policial é indispensável ao oferecimento 
da denúncia ou da queixa. 

D) A finalidade do Inquérito Policial apuração das in-
frações penais e sua autoria. 

E) O relatório é uma peça essencial para o Inquérito 
Policial, ou seja, imprescindível, visto que conclui o 
mesmo. 

 

35) Assinale a alternativa correta: 

A) A retratação da retratação, vale dizer, o desejo do 
ofendido de não mais abrir mão da representação, 
não pode ser admitida. 

B) Na ação privada personalíssima, a titularidade é ú-
nica e exclusiva do ofendido, sendo vedado o seu 
exercício até mesmo ao seu representante legal, 
inexistindo, ainda, sucessão por morte ou ausên-
cia. 

C) O prazo de seis meses da representação se trata 
de um prazo prescricional 

D) A representação não vincula o Ministério Público 
que, assim, pode denunciar pessoa diversa da a-
pontada na representação. 

E) O prazo para apresentação da Requisição do Minis-
tro da Justiça, como condição da ação penal públi-
ca condicionada, é de 06 meses. 

 

36) Sobre competência é correto afirmar: 

A) a conexão pode ser por cumulação subjetiva ou 
cumulação objetiva. 

B) a continência pode ser intersubjetiva, objetiva ou 
instrumental. 

C) nos casos de exclusiva ação penal privada, o que-
relante poderá preferir o foro do domicílio ou da 
residência do réu, ainda quando conhecido o lugar 
da consumação da infração. 
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D) a competência será determinada pela continência 
quando a prova de uma infração ou de qualquer de 
suas circunstâncias elementares influir na prova de 
outra infração. 

E) compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos cri-
mes de homicídio doloso; induzimento, instigação 
ou auxílio ao suicídio; infanticídio; aborto; seqües-
tro seguido de morte. 

 

37) No tocante ao tema prisão, é correto afirmar: 

A) a prisão temporária somente poderá ser decretada 
pela autoridade judiciária, visando garantir o ofere-
cimento da denúncia. 

B) a prisão em flagrante pode ser própria, imprópria ou 
presumida. 

C) a prisão temporária pode ser decretada por um 
prazo de 10 dias, com prorrogação de mais 10 di-
as. 

D) a prisão em flagrante somente pode ocorrer dentro 
do prazo de 24 horas após a prática do crime. 

E) a prisão temporária pode ser decretada em fase de 
ação penal. 

 

38) A prisão temporária do sujeito ativo de um delito pode-
rá ocorrer: 

A) sempre que o crime for violento. 

B) quando o crime, embora não violento, provoque 
óbito ou lesão no sujeito passivo; 

C) sempre que o crime for praticado por funcionário 
público em detrimento de interesse da administra-
ção pública. 

D) quando imprescindível para as investigações e for 
um dos crimes arrolados no inciso III do art. 1˚ da 
Lei 7.960/89. 

E) em nenhum dos casos anteriormente descritos. 

 

39) Sobre a prova pericial, é correto afirmar que: 

A) O juiz fica vinculado ao laudo pericial produzido. 

B) Quando um crime deixa vestígio, o exame de corpo 
de delito é dispensável. 

C) Quando um crime deixa vestígio, o exame de corpo 
de delito pode ser substituído pela confissão do 
acusado. 

D) O exame de corpo de delito é indispensável quando 
o crime deixa vestígio, devendo ser direto, salvo 
quando não for possível a realização do mesmo, 
que será feito de forma indireta. 

E) O laudo pericial pode ser subscrito por um só peri-
to. 

 

40) Assinale a alternativa correta: 

A) os exames de corpo de delito serão, de regra, feitos 
por peritos oficiais. 

B) o juiz e o promotor, não havendo peritos oficiais, 
poderão lavrar o laudo pericial. 

C) não havendo peritos oficiais, a prova pericial será 
realizada por uma pessoa idônea, escolhida de 
preferência entre as que tiverem habilitação técni-
ca. 

D) o exame de corpo de delito somente pode ocorrer 
durante o dia. 

E) a autópsia deve ser feita logo após o óbito. 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 
 

41-De acordo com o Estatuto da Polícia Civil do Estado do 
Paraná, é prazo decadencial para a entrada em exer-
cício do servidor publico civil aprovado em concurso: 

a)      30 dias prorrogáveis por mais 10 

b)      30 dias prorrogáveis por até igual período 

c)      15 dias improrrogáveis 

d)      15 dias prorrogáveis por igual período 

e)      30 dias improrrogáveis 

 

42 - A contagem do prazo para estabilidade do servidor 
público se inicia com a/o: 

a) publicação da nomeação; 

b) homologação do concurso; 

c) efetivo exercício de suas funções; 

d) assinatura do termo de posse; 

e) término do estágio probatório. 

 

 

43. Ainda que compatíveis os horários, é proibida a per-
cepção de remunerações pelo exercício de cargos pú-
blicos que compreendam a acumulação de :  

a) três cargos técnicos, desde que todos federais; 

b) dois cargos de médico, sendo ambos federais; 

c) um cargo de médico com outro de professor; 

d) um cargo de professor com outro científico; 

e)         dois cargos de médico, sendo um federal e o 
outro estadual 

 

 

44. Princípios administrativos são postulados que inspiram 
todo o modo de agir da Administração Pública. Sobre o 
tema, assinale a alternativa correta. 

a) A Administração Pública deve obediência tão-
somente aos princípios expressos na Constituição 
Federal. 

b) O princípio da motivação implica para a Administra-
ção Pública o dever de justificar os seus atos, a-
pontando-lhes os fundamentos de direito e de fato. 

c) O princípio da moralidade pública contrapõe-se ao 
da impessoalidade, visto que impõe ao administra-
dor público atuação que não seja voltada para 
seus próprios interesses. 
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d) O princípio da publicidade impõe a ampla divulga-
ção dos atos praticados pela Administração Públi-
ca e não comporta exceções. 

e) O princípio da eficiência impõe a todo agente públi-
co realizar suas atribuições buscando alcançar os 
melhores resultados para a Administração Pública, 
independentemente dos meios usados para tal. 

 

 

45. Sobre a organização administrativa da União, marque 
a alternativa correta. 

a) As autarquias, pessoas jurídicas de direito privado, 
só por lei podem ser criadas e sujeitam-se ao con-
trole feito pelo Tribunal de Contas da União. 

b) Empresa pública federal é pessoa jurídica criada 
por lei, com personalidade jurídica de direito públi-
co e capital formado unicamente por recursos pro-
venientes da esfera federal. 

c) As empresas públicas podem adotar qualquer forma 
societária entre as em Direito admitidas, ao passo 
que as sociedades de economia mista terão obri-
gatoriamente a forma de sociedade anônima. 

d) Tanto as autarquias quanto as empresas públicas 
têm personalidade jurídica de direito público, sen-
do que nestas o capital é exclusivamente público e 
naquelas há uma conjugação de recursos públicos 
e privados. 

e) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas 
e sociedades de economia mista compõem a "Ad-
ministração Indireta", têm personalidade jurídica de 
direito público e apenas as duas primeiras sujei-
tam-se ao controle feito pelo Tribunal de Contas da 
União. 

 
NOÇÕES DIREITO CONSTITUCIONAL: 

 

46. As comissões parlamentares de inquérito da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal 

(A) podem promover a responsabilidade civil e penal 
dos infratores. 

(B) possuem poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais. 

(C) podem ser criadas por prazo indeterminado. 

(D) possuem poderes de investigação próprios das 
autoridades policiais. 

 

47. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente da República será primeiramente 
chamado ao exercício da Presidência o 

(A) Presidente do Senado Federal. 

(B) Presidente da Câmara dos Deputados. 

(C) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

(D) Ministro das Relações Exteriores. 

 

48. Dentre as garantias constitucionais, o indivíduo, para 
assegurar o conhecimento de informações relativas à 
sua pessoa, constantes de bancos de dados de enti-
dades governamentais, poderá valer-se de 

(A) Mandado de Segurança Coletivo. 

(B) Mandado de Injunção. 

(C) Habeas Data. 

(D) Ação Popular. 

 

49 - Os analfabetos são 

(A)  obrigados, como todos os cidadãos, a votar, mas 
são inelegíveis para todos os cargos. 

(B)  elegíveis apenas para o cargo de vereador e, pa-
ra eles, o voto não é obrigatório. 

(C) inelegíveis para qualquer cargo mas podem, fa-
cultativamente, exercer o direito de voto. 

(D) elegíveis para qualquer cargo, desde que tenham 
exercido seu direito de se alistar eleitor. 

(E)  impedidos de se alistar e, portanto, não podem 
ser eleitos. 

 

50. A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
assistência aos desamparados, são  

(A) garantias individuais do cidadão.  

(B) princípios constitucionais fundamentais.  

(C) direitos sociais.  

(D) direitos individuais.  

(E) garantias fundamentais.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

AGORA CONSULTE O GABARITO 
COMENTADO 
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GABARITO COMENTADO 
RESPOSTAS DAS QUESTÕES DO BLOCO 1 

01 D Para as questões que envolvem textos, siga sempre o seguinte roteiro: 1) Faça a primeira leitura com a inten-
ção única de captar as idéias centrais do texto, sem se preocupar com os detalhes; e 2) Faça a segunda 
leitura com a intenção de juntar elementos que fortalecem e justifiquem as idéias acolhidas inicialmente. Re-
almente o item 1 da questão está incorreto. 

02 E A questão envolve a regência. A alternativa A estaria correta se fosse “propôs qual livro”. Na B: “consultou 
qual livro”. Na C: “apurou qual livro”. Na D: “especulou qual livro”. A alternativa E está correta pois a regência 
(exigência) do verbo consultar permite duas construções: “consultar alguma coisa” ou “consultar sobre algu-
ma coisa”. 

03 A A frase “qual livro gostaria de levar para sua ilha deserta”  está na voz ativa pois o sujeito oculto (você) é o 
agente da ação verbal. Deixando o verbo na voz passiva e conservando-se o mesmo tempo verbal, temos 
“qual livro gostaria que fosse levado consigo para sua ilha deserta”. Ao se converter frases da ordem ativa 
para a passiva analítica, há sempre o aumento de um verbo. 

04 C Melhor comentar as alternativas erradas: A) imprescindível, pois muitos julgam imprescindível alguma coisa 
(que se consultem os especialistas...), B) Qualquer um dos que entra (o verbo deve ficar no singular por se 
referir a qualquer um). D) parece envelhecido, pois se refere ao sujeito NADA. E) Lá está, pois se refere ao 
sujeito A IMAGEM. 

05 D O pronome oblíquo a(s) transforma-se em la(s) quando ligado em ênclise com verbos terminados em R, S ou 
Z. Portanto, está correto “olhamo-las”. Devemos usar “lhes” (e não “as”) junto ao verbo captar, pois se trata 
de objeto indireto (captar de alguém). O restante é substituição simples de outras palavras por pronomes. 

06 B A alternativa B é correta, pois o verbo deve estar em concordância com seu sujeito (livros antigos  repre-
sentam). Analisando as demais alternativas: A) um destino  cabe; C) sujeito inexistente  verbo no singular 
(costuma haver); D) Pouca gente  sabe; E) Que uma velha biblioteca (sujeito oracional)  ocorre. 

07 E A resposta está nas linhas finais do texto.                                  

08 C Não há o que comentar. 

09 B As demais alternativas apresentam apenas um amontoado de palavras sem relação de semântica entre si, 
algumas inclusive com erros de grafia e concordância (C: ao que delas se espera; D: cumpridas as indica-
ções; E: constitui). 

10 D Não use vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e seu complemento, pois esses elementos estão 
em ordem direta. 

11 D A cidade de Cantanduvas não faz parte da Região metropolitana de Curitiba, está localizada a Sudoeste do 
estado próxima a Cascavel, nela se encontra o presídio de segurança máxima onde durante muito tempo 
esteve preso o traficante Fernadinho Beira Mar. 

12 B Segundo o discurso oficial do governador do Estado do Paraná Roberto Requião, no encontro da ONU para 
biossegurança realizado em Curitiba no início do ano de 2006. A política do estado é a favor do plantio e da 
exportação de soja convencional, não que a soja transgênica não possa ser plantada ou exportada pelo Porto 
de Paranaguá. Essa realidade pode existir desde que com fiscalização e cautela. Portanto a prioridade é a 
soja convencional. 

13 C Na configuração padrão, a lixeira do Windows poderá ocupar no máximo 10% da unidade de disco, se o 
usuário quiser, este limite pode ser redimensionado. 

14 C A alternativa C descreve os passos para se criar cabeçalhos e rodapés em um documento do Word. (menu 
Exibir – opção Cabeçalho e Rodapé)    

15 C A tecla de Função F7 é o atalho de teclado que solicita a verificação ortográfica e gramatical do documento 
em edição.  

16 A O botão usado para copiar um conteúdo para a área da transferência é o da alternativa A, o pincel que está 
na alternativa C, copia somente a formatação, não copia o conteúdo.  
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17 B Usando a regra de equivalência CONTRA POSITIVA na sentença dada, encontramos a sentença logicamen-
te equivalente na alternativa B. 

18 A Sabendo que Ricardo não é professor e utilizando a CONTRA POSITIVA na segunda sentença dada, con-
cluí-se que Luiza não é dentista. Com esta conclusão e observando a terceira sentença dada, que possui o 
conectivo “ou lógico”, podemos concluir que João é advogado. Assim sendo, pela primeira sentença dada, 
como João é advogado, podemos concluir que Roberto é delegado. 

19 D Como alguns alunos são atletas e todos atletas comem bem, estes alunos que são atletas com certeza co-
mem bem, assim a afirmativa 1 está correta. Como todos os indisciplinados dormem tarde, podemos dizer 
que todos que não dormem tarde não são indisciplinados. Sabemos também que nenhum atleta é indiscipli-
nado, mas isso NÃO significa que todos os não indisciplinados são atletas e por isso a afirmativa 2 está 
incorreta. Se um aluno não come bem, não pode ser atleta, pois o enunciado diz que todos os atletas comem 
bem. Assim, temos a afirmativa 3 correta 

20 C A ordem das pessoas para a formação de comissões diferentes não importa, portanto este tipo de agrupa-
mento é uma combinação simples. A escolha das mulheres é um evento distinto da escolha dos homens e 
por isso faremos o produto de duas combinações simples, cinco mulheres combinadas três a três e quatro 
homens combinados dois a dois. Logo,  

60
1.2!.2
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1.2!.3
!3.4.5
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−−
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RESPOSTAS DAS QUESTÕES DO SEGUNDO BLOCO 
21 D Quando o agente age em estado de necessidade ou legítima defesa, não há crime, pois estes institutos são 

considerados excludentes da ilicitude. 

22 E Sempre o elemento subjetivo é o dolo, e no caso em questão, na modalidade de dolo eventual. 

23 D O problema traz como dado o fato do agente acreditar que as conseqüências possíveis não iriam ocorrer 
com o mesmo. Se não tivesse tal dado, seria dolo eventual. 

24 D Segundo art. 316, § 1˚ do CP, excesso de exação se caracteriza por esta conduta aqui descrita. 

25 A Questão conceitual. Não há o que comentar 

26 A Vou comentar a alternativa C: pode-se verificar, na prevaricação, apenas a exigência de satisfazer interesse 
ou sentimento pessoal, sem exigência financeira. Ver também § 1˚ do art. 317. 

27 E Segundo o art. 181 do CP (escusa absolutória), é isento de pena quem comete tais crimes em prejuízo de 
ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. 

28 E Leia correto – art. 323 e 334 do CP. 

29 C Art. 168 do CP. 

30 E Estão corretas as alternativas A a D. Vou comentar a B: Com a Lei do Juizado Especial Federal, em seu art. 
2˚, os crimes de menor potencial ofensivo, que antes eram os com pena máxima não superior a ano, passa-
ram a ser aqueles com pena máxima não superior a dois anos. 

31 B Comentarei as alternativas erradas: A) nos crimes de ação penal pública incondicionada o inquérito policial 
poderá ser iniciado de várias formas, não só por esta descrita. Ex. portaria, requisição do juiz ou promotor 
etc; C) a autoridade policial nunca poderá arquivar autos de inquérito policial; D) com o advento do Código 
Civil de 2002, não se torna mais necessário a nomeação de curador, e não se fala em inquérito nulo; E) não 
pode ocorrer esta prorrogação de 10 dias. 

32 D Alternativa falsa pois a função jurisdicional do Estado, nos crimes de responsabilidade, não é exercida exclu-
sivamente pelo Senado. O STF e o STJ, dentre outros, também são competentes para o julgamento de tais 
crimes, dependendo da função exercida pelo sujeito ativo. 

33 C Sem comentários. 

34 D Vou comentar a B: nas ações penais públicas condicionadas o inquérito policial não pode ser iniciado por 
portaria, mas apenas por representação ou requisição do Ministro da Justiça, dependendo do caso. 

35 B Quanto as alternativas erradas: A) pode ocorrer retratação da retratação, desde que dentro do prazo de 06 
meses e antes do oferecimento da denúncia; C) se trata de um prazo decadencial; D) somente pode denun-
ciar a pessoa sobre a qual pesa a autorização do ofendido; E) como não tem prazo previsto em lei, pode-se 
apresentar a Requisição do MJ enquanto não prescrever o delito. 

36 C foro alternativo – art. 73 do CPP 



Prova Simulada PC-Paraná   www.CursoSolon.com.br 
 

 

Curso Sólon Concursos 12 Aulas & Apostilas 

37 B Vou comentar a A: a prisão temporária somente pode ser decretada pela autoridade judiciária, mas quando 
imprescindível para as investigações, ou quando o indiciado não tem residência fixa, etc (inc. I ou II do art. 1˚ 
da Lei 7.960/89), nos casos descritos no inc. III do art. 1˚ da Lei 7.960/89. 

38 D não há vinculação com a violência ou não para a decretação da prisão temporária – vincula-se apenas com o 
art. 1˚ da Lei 7.960/89; também não tem vinculação com óbito ou lesão no sujeito passivo;  

39 D Não há o que comentar. 

40 A A prova pericial deve ser realizada por peritos oficiais, ou, na sua falta, por duas pessoas idôneas escolhidas 
de preferência entre as que tiverem habilitação técnica. A alternativa C é falsa, pois será realizada por duas 
pessoas idôneas. Na D: o exame de corpo de delito somente pode ocorrer em qualquer dia e hora. a autóp-
sia deve ocorrer após 06 horas do óbito. 

41 B 41:  B, artigo 33 Parágrafo Único do Estatuto da PC-PR 

42 C Artigo  41 da Constituição Federal 

43 A Artigo 37, XVI CF/88 

44 B A resposta está na doutrina: todo ato administrativo deve ser motivado justificando seus fundamentos de 
fato e direito. 

45 C Conforme decreto lei 200/67 

46 B Nos moldes do artigo 58, parágrafo 3º.  

“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na 
forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de 
seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o 
caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infrato-
res.” 

47 B De acordo com a CF/88: “Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância 
dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câ-
mara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.” 

48 C De acordo com o artigo 5º LXXII, “a”, da CF/88. 

“Artigo 5º., LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros 
ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;”

49 C Segundo o artigo 14 da Constituição Federal, o analfabeto é inelegível sendo facultativo o exercício do seu 
direito de  voto. Não se esqueça que o voto é obrigatório para os maiores de dezoito anos; 

50 C O artigo 6º da Constituição Federal prescreve que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma da Constituição. 
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