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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

CARGO 2:
ESCRIVÃO DE
POLÍCIA CIVIL

MANHÃ

NÍVEL SUPERIOR DATA: 27/9/2009

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do cargo e o
tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se
este caderno contém questões, corretamente ordenadas de a . As provas objetivas são constituídas de
questões com quatro opções (A, B, C e D) e .

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala
mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o para a
correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações
indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como
marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá
substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta . Não é permitida a
marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena
de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de . Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo,
uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos
anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes dos editais do processo, do presente caderno
ou da folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

cinquenta 1 50
umaúnica resposta correta

único documento válido

preta

quatro horas

INSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

ETAPA DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico
www.movens.org.br, a partir das 17 horas

28/9/2009

29 e 30/9/2009

27/10/2009

Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas

Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para a
aptidão física

Tipo A
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ConheCimentos  
BÁsiCos

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

 Conciliar desenvolvimento e conservação da natureza 

é o dilema do mundo neste século. Para o Brasil, é mais 

do que isso, é uma equação com variáveis muito mais 

complexas do que a da média mundial. Para início de 

conversa, o país abriga 60% da Amazônia, a maior floresta 

tropical do planeta e o maior repositório de espécies 

animais e vegetais ainda desconhecidas. Essa preciosidade 

biológica insubstituível tem sido queimada, para abrir 

espaço para a pata do gado, como lenha para carvão sem 

valor algum. A incineração da floresta é ainda mais perversa 

por jogar volumes gigantescos de gases que aumentam 

o ritmo do temido aquecimento global. Sem uma única 

chaminé de fábrica, só queimando seu tesouro vegetal, a 

Amazônia brasileira coloca o Brasil na quarta posição na 

lista dos maiores emissores de dióxido de carbono. Essa é a 

Amazônia, insônia do mundo, que precisa ser conservada.

 Sobre o mesmíssimo território instala-se uma outra 

Amazônia, que quer e precisa ser desenvolvida. Nela 

vivem mais de 20 milhões de brasileiros. São pessoas com 

carteira de identidade, família para alimentar, filhos na 

escola, televisão na sala e uma vontade enorme de imitar 

em tudo o estilo de vida de seus conterrâneos das grandes 

cidades do Sul. Essa população, quase o dobro da existente 

na cidade de São Paulo, vive da destruição indiscriminada 

dos recursos naturais à sua volta. Árvores raras e animais 

selvagens são diariamente mortos e trocados por bens de 

consumo imediato, principalmente a fonte de energia mais 

barata disponível, o óleo que vem do Sul, de navio, e é 

usado para tocar o gerador que alimenta o televisor. Nesse 

mundo, uma tartaruga vale dois capítulos da novela. 

 Nesse contexto, o grande desafio da atual geração de 

brasileiros com algum poder nas mãos será encontrar um 

caminho para crescer preservando a natureza. 

O desafio de crescer e preservar. In: Veja, n.º 2.118, 24/6/2009  

(com adaptações).

Questão 1

Com base nas ideias do texto, assinale a opção correta.

(A) O texto revela que é restrita à realidade brasileira 

a problemática da conservação da natureza em 

contraposição à necessidade de desenvolvimento.

(B) O texto retrata a realidade da região amazônica sob 

duas perspectivas.

(C) O texto deprecia as atitudes da população da 

Amazônia.

(D) O último parágrafo do texto contradiz a ideia 

apresentada na introdução.

Questão 2

Assinale a opção em que a expressão destacada está 
empregada no texto em sentido literal.

(A) “é uma equação com variáveis muito mais 

complexas” (linhas 3 e 4)

(B) “Sem uma única chaminé de fábrica” (linhas 12 e 13)

(C) “queimando seu tesouro vegetal” (linha 13)

(D) “Essa é a Amazônia, insônia do mundo” (linhas 15 e 16)

Questão 3

Acerca da pontuação empregada no texto, assinale a 
opção correta.

(A) No trecho “Para o Brasil, é mais do que isso,” (linhas 

2 e 3), as vírgulas poderiam ser substituídas por 

travessões, sem acarretar erro gramatical ou alteração 

de sentido. 

(B) No trecho “Para início de conversa,” (linhas 4 e 5), 

estaria correto substituir a vírgula por dois-pontos. 

(C) Em “Sem uma única chaminé de fábrica,” (linhas 12 e 13), 

a vírgula poderia ser substituída por ponto e vírgula 

sem acarretar erro gramatical. 

(D) Nas linhas 23 e 24, as vírgulas que isolam o trecho “quase 

o dobro da existente na cidade de São Paulo” poderiam 

ser corretamente substituídas por parênteses. 

Questão 4

Na linha 24, a palavra “indiscriminada” está empregada 
com sentido de

(A) indulgente.

(B) ilegal.

(C) incontrolada.

(D) inadmitida.

Questão 5

A respeito das estruturas linguísticas do texto, julgue os 
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Na linha 1, a forma verbal “Conciliar” está empregada 

no infinitivo.

II – Nas linhas 5 e 6, a palavra “maior”, em suas duas 

ocorrências, tem função adjetiva, mas modifica 

substantivos de gêneros diferentes.

III – O pronome “sua” (linha 25) refere-se a “Essa 

população” (linha 23).

Estão certos os itens

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, II e III.
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Considere as seguintes informações para as questões de 6 a 10.

 Todos os programas citados estão em português e configuração-padrão. Considere também que o mouse está configurado 

para pessoas destras e que informações como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo 

do mouse. 

 Não há restrições de proteção, funcionamento e uso em relação a programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos 

mencionados, a menos que sejam explicitamente citadas na questão.

Questão 6

 Considere que um delegado tenha recebido de uma operadora de telefonia planilha do Microsoft Excel 2003 com os 

números de telefones para os quais um suspeito fez ligações. Essa lista possui o registro dos dias e dos horários das ligações, 

bem como o número de destino e a duração de cada uma delas. No entanto, a lista é longa e são poucos os números de 

telefones que realmente interessam.

Sabendo que o delegado deseja visualizar, rapidamente, apenas os itens de seu interesse, assinale a opção que 
apresenta a sequência da operação desejada.

(A) Selecionar a coluna B; no menu Dados, selecionar a opção Filtrar e depois AutoFiltro; em seguida, clicar na seta de 
Autofiltro da Coluna B e selecionar o telefone desejado na lista.

(B) Selecionar a coluna B; no menu Dados, selecionar a opção Consolidar; em seguida, teclar enter.

(C) Selecionar a última célula da coluna B; clicar o botão de Classificação Crescente ; selecionar a opção Continuar 

com a seleção atual; clicar o botão Classificar; em seguida, teclar enter.

(D) Selecionar o telefone desejado na coluna B; no menu Ferramentas, selecionar, em opções, a opção Ocultar; em 

seguida, teclar enter.

Questão 7

Diante das diversas formas para acessar a internet atualmente, cada nova tecnologia propõe-se como mais rápida e 

mais barata que a anterior. Considerando os diferentes meios de acesso à internet, assinale a opção correta.

(A) A tecnologia 3G permite o acesso à internet em qualquer lugar, porém sua velocidade é limitada a 56Kbps.

(B) O acesso por cable modem é um dos mais rápidos, e sua disponibilidade é apenas para empresas. 

(C) O acesso discado ainda é muito popular devido ao baixo custo e à alta velocidade de transmissão.

(D) Uma das vantagens da tecnologia ADSL é a possibilidade de utilizar a mesma linha telefônica, simultaneamente, para 

acesso à internet e para ligações de voz.
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Questão 8

 Antônio precisa compartilhar um relatório criado no Microsoft Word 2003 com outras pessoas que utilizam versões 
diferentes desse aplicativo, especificamente as versões Microsoft Word XP, Microsoft Word 2000 e Microsoft Word 97.

A respeito da compatibilidade das versões citadas do Microsoft Word, assinale a opção correta.

(A) É preciso salvar o documento no formato “Versões anteriores do Word”.
(B) Não há necessidade de conversões, pois os arquivos do Microsoft Word 2003 podem ser abertos pelas versões XP, 2000 e 

97 sem necessidade de conversão.  
(C) Não existe formato compatível entre as versões. A solução é salvar o documento como PDF e distribuir.
(D) O usuário da versão antiga do Word deve utilizar um conversor de formatos, fornecido gratuitamente pela Microsoft.

Questão 9

 Considere que um delegado tenha criado uma planilha no Microsoft Excel 2003 com dados confidenciais de algumas 
investigações em andamento. Com o receio de que outras pessoas possam acessar os dados, ele configurou uma senha de 
proteção para o arquivo.

Assinale a opção que descreve uma característica da “Senha de Proteção” do Microsoft Excel 2003.

(A) Evita que o arquivo seja enviado por meio de correio eletrônico para outra pessoa.
(B) Protege o arquivo e registra as tentativas de acesso não autorizado.
(C) Exige a confirmação de uma senha para liberar o acesso de leitura aos dados do arquivo.
(D) Impede que o arquivo seja copiado para um pen-drive, CD-ROM ou para outra pasta.

Questão 10

Considere a figura abaixo, que apresenta uma página em funcionamento do Internet Explorer 7.

A respeito do funcionamento do Internet Explorer 7 e da figura acima, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale 
a opção correta.

I – Clicar o botão  e depois Adicionar a Favoritos tem o mesmo efeito do atalho Ctrl + D.

II – O Internet Explorer não é capaz de transferir arquivos por FTP. Para isso, é preciso um software especializado.

III – Existem duas abas de navegação em uso no mesmo aplicativo do Internet Explorer.

IV – O botão  é utilizado para voltar aos sites anteriores.

Estão certos apenas os itens

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) II e IV.
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Questão 11

Considerando que a usina hidrelétrica de Tucuruí foi 

um dos grandes empreendimentos brasileiros em 

infraestrutura nas últimas décadas, assinale a opção 

correta a respeito desse assunto.

(A) Como consequência da construção da usina, o Município 

de Tucuruí tornou-se um dos mais pobres do Estado do 

Pará.

(B) A referida usina foi projetada para produzir energia 

elétrica para a Região Sudeste.

(C) Depois da usina de Belo Monte, é a segunda maior 

usina com área apenas em território da Amazônia 

Legal.

(D) Essa usina hidrelétrica foi construída para  aproveitar 

o potencial energético do rio Tocantins. 

Questão 12

Com relação à ocupação de terras na Região Norte do 

Brasil, assinale a opção correta.

(A) A pecuária tornou-se, no século XXI, a principal 

responsável pelo desmatamento de grandes áreas.

(B) O lema “integrar para não entregar”, criado no final da 

década de 1980, visava à ocupação da Amazônia por 

meio de ampla reforma agrária.

(C) A plantação de soja nunca se mostrou adequada na 

Amazônia em razão da pobreza do solo da região.

(D) Apesar do aumento da área desmatada, o número de 

habitantes na Amazônia Legal estabilizou-se em torno 

de 15 milhões.

Questão 13

 Fiscais do Ibama apreenderam, em Santarém, 78kg 

de carne de capivara. O responsável pelo ilícito foi multado 

em R$39 mil e encaminhado à delegacia, onde está detido. 

A carne apreendida foi doada à Casa do Índio de Santarém. 

Também ocorreu a entrega voluntária de dois periquitos e 

um macaco ao Ibama em Santarém. 

Internet: www.amazonia.org.br. 

Acesso em 24/8/2009 (com adaptações).

Acerca do tráfico de animais na Região Norte, assinale a 

opção correta.

(A) O Pará é o único estado da Região Norte que não é 

afetado pelo tráfico ilegal de animais.

(B) O comércio ilegal de animais silvestres é problema tão 

grave quanto o tráfico de drogas e entorpecentes ou 

armas.

(C) Quanto mais raro o animal, menor é o seu preço.

(D) O interesse de laboratórios estrangeiros de pesquisas 

por animais da Amazônia é nulo.

Questão 14

 Em junho de 2009, foram desmatados 150km2 na 
Amazônia Legal, o que representa queda de 75% em relação 
a junho de 2008, quando o desmatamento somou 612km2. 
O desmatamento acumulado de agosto de 2008 a junho de 
2009 totalizou 1.234km2, uma redução de 74% em relação 
ao desmatamento ocorrido no mesmo período do ano 
anterior.  Há três fatores para a queda: muita chuva não 
combina com desmatamento, porque, quando há chuva, o 
desmatamento diminui; a economia estava em baixa e isso 
implica desmatamento menor; houve medidas do governo 
que ainda estão em vigor e inibem o desmatamento. 
 No período citado, referente ao ano de 2009, o 
desmatamento foi maior no Pará (81%), seguido por 
Rondônia (7%), Mato Grosso (7%) e Amazonas (3%). 
Tocantins e Acre foram responsáveis, cada um, por 1% da 
devastação. 

Internet: www.amazonia.org.br.

 Acesso em 24/8/2009 (com adaptações).

No que se refere ao assunto abordado no texto acima, e 
a suas implicações, assinale a opção correta. 

(A) Conclui-se que a conscientização das pessoas colaborou 
no sentido de diminuir o desmatamento.

(B) Em junho de 2009 foram desmatados 150km2 a mais 
do que no mesmo mês do ano anterior.

(C) O Estado do Pará é responsável por mais de três 
quartos do desmatamento na Amazônia Legal.

(D) Verificou-se a diminuição do ritmo de desmatamento 
apenas em relação ao mês de junho de 2008.

Questão 15

 Estudo aponta que, em 2008, o país gerou 1,834 
milhão de postos de trabalho, sendo 1,698 milhão com 
carteira de trabalho assinada e 135,9 mil postos no serviço 
público. Em termos percentuais, a Região Norte apresentou 
o maior crescimento em relação a 2007 (6,84%). O Estado 
do Pará criou 49.603 postos de trabalho em 2008; o 
Amazonas, 27.498; Rondônia, 17.071; Tocantins, 9.526; 
Amapá, 9.285; Acre, 6.715; e Roraima, 5.676; totalizando 
125.368 empregos formais, na Região Norte, em 2008. 
Nessa região, o que mais cresceu foi a construção civil, com 
aumento de 14%. O setor mineral veio em seguida, com 
12%, e a Administração Pública, com 8%.

Internet: www.oliberal.com.br.

Acesso em 12/8/2009 (com adaptações).

Quanto ao assunto abordado no texto, assinale a opção 
correta.

(A) O Estado do Pará contratou mais do que todos os 
outros estados da Região Norte juntos.

(B) Na Região Norte, o emprego formal foi o que mais 
cresceu no país em razão de contratações no serviço 
público.

(C) Em 2008, a Região Norte foi a que teve, 
percentualmente, a maior geração de emprego em 
relação ao ano anterior.

(D) Embora tenha havido crescimento em relação ao 
emprego formal, o desemprego no Estado do Pará 
também cresceu.
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ConheCimentos 
ESPECíFICOS

Questão 16

De acordo com os dispositivos contidos na Lei 
Complementar n.º 22/1994, que define a organização, 
as competências, as garantias, os direitos e os deveres 
da Polícia Civil do Estado do Pará, NÃO são funções 
institucionais exclusivas da Polícia Civil:

(A) realizar exames periciais em geral para a comprovação 
da materialidade da infração penal e de sua autoria.

(B) combater com eficácia a criminalidade e a violência. 
(C) promover o recrutamento, a seleção, a formação, o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional e 
cultural do policial civil.

(D) praticar, com exclusividade, todos os atos necessários 
à apuração das infrações penais e à elaboração do 
inquérito policial.

Questão 17

Ainda de acordo com a Lei Complementar n.º 22/1994, 
NÃO é atribuição do escrivão de polícia civil:

(A) expedir, mediante requerimento deferido pela 
autoridade policial competente, certidões e 
translados.

(B) executar tarefas administrativas atinentes à atividade 
cartorária.

(C) participar na formação de inquéritos policiais e 
procedimentos administrativos, sob a presidência da 
autoridade policial competente.

(D) instaurar e presidir inquéritos policiais e outros 
procedimentos administrativos no âmbito de sua 
competência.

Questão 18

O agente público tem por obrigação agir de acordo com 
a lei. Quando a descumpre frontalmente ou se desvia 
do seu comando indo além do que ela permite, pratica 
“abuso de poder”. Considerando essas informações, 
assinale a opção que está em consonância com o princípio 
da responsabilidade funcional. 

(A) Agindo em nome do órgão público, cabe ao ente 
ao qual está vinculado assumir a responsabilidade 
funcional pelo abuso de poder.  

(B) O agente não responde pessoalmente pelo ato. 
(C) Será instaurado, pelo superior hierárquico, 

procedimento administrativo disciplinar para apurar o 
fato e identificar se houve abuso de poder.  

(D) Todos os atos praticados pelos servidores são 
considerados lícitos. 

Questão 19

 A autoridade policial incumbiu o escrivão de reduzir 
a termo os depoimentos da vítima e das testemunhas. 
Por não nutrir simpatia em relação ao suposto agente do 
ilícito, o escrivão consignou nos depoimentos situações não 
ocorridas para responsabilizá-lo pelo fato que estava em 
apuração. 

Considerando essa situação, assinale a opção correta, 
em face da conduta do servidor público.

(A) A lei processual não autoriza a autoridade policial a 
designar servidor para reduzir a termo depoimentos, 
devendo esta presidir a oitiva.

(B) Não é atribuição do escrivão reduzir a termo 
depoimentos verbais. 

(C) O escrivão pode ser designado pela autoridade policial 
para reduzir a termo depoimentos que irão compor o 
inquérito policial que apura o fato e sua autoria. 

(D) O escrivão tem permissão para não se ater à narrativa 
verbal e pode ajustá-la ao seu entendimento, não 
registrando expressões utilizadas pelos depoentes. 

Questão 20

 Pedro, servidor público concursado, estável, foi 
demitido do órgão em que trabalhava por decisão em 
processo administrativo disciplinar que lhe assegurou 
ampla defesa e contraditório. A partir da sua demissão, 
o cargo ocupado por Pedro passou a ser ocupado por 
Márcio, também servidor público concursado e estável. No 
entanto, Pedro recorreu ao Poder Judiciário e conseguiu 
que sua demissão fosse invalidada por sentença judicial 
irrecorrível.

Com base nesses dados, e observando o ordenamento 
administrativo aplicado aos servidores públicos, é 
correto afirmar que Márcio deverá ser 

(A) aproveitado em outro cargo.
(B) reconduzido ao cargo de origem, com direito a 

indenização. 
(C) posto em disponibilidade, sem remuneração.
(D) exonerado do serviço público.

Questão 21

Considerando as definições constitucionais, assinale a 
opção que contenha somente garantias fundamentais 
do cidadão. 

(A) Contraditório, banimento e perda de bens. 
(B) Habeas corpus, mandado de segurança e contraditório 

e ampla defesa.
(C) Habeas data, individualização da pena e pena de 

multa.
(D) Mandado de segurança, pena de caráter perpétuo e 

respeito à integridade física e moral. 

Questão 22

A Constituição Federal prescreve que, como dever do 
estado e direito e responsabilidade de todos, a segurança 
pública é exercida para a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nesse 
sentido, assinale a opção que contempla órgãos com 
competência definida para cumprir essa norma. 

(A) polícia federal, juiz de direito da vara criminal e 
corregedor da polícia civil

(B) polícia civil estadual, juiz de direito criminal e promotor 
de justiça criminal

(C) corpos de bombeiros militares, polícias civis e polícias 
militares

(D) Ministério Público, Poder Judiciário Cível e polícia 
rodoviária

Questão 23

A Constituição Federal não faz distinção entre os 
servidores que exercem atividades civis e os policiais 
civis. No entanto, existem algumas restrições para o 
exercício de cargos de policiais. Com base no texto 
constitucional, assinale a opção correta acerca desse 
tema. 

(A) A distinção entre servidores é discriminatória, dado que 
há determinação constitucional no sentido de que a 
lei reserve percentual dos cargos e empregos públicos 
para  pessoas com deficiência e defina os critérios de 
sua admissão. 

(B) A exigência de altura mínima não pode ser empecilho 
para que um indivíduo exerça atividade policial, tendo 
em vista que todos são considerados iguais perante a 
lei. 

(C) Por não haver distinção entre os servidores que 
exercem atividades civis e os policiais civis, ambos 
devem receber tratamento similar tanto para a 
remuneração quanto para o ingresso na carreira. 

(D) Carreiras especiais do serviço público podem exigir 
que os candidatos atendam requisitos quanto ao físico 
e aos órgãos dos sentidos para a investidura.  
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Questão 24

 O ordenamento constitucional federal em vigor 
prevê que o Poder Executivo é exercido pelo presidente 
da República, auxiliado pelos ministros de Estado, que a 
eleição do presidente e do vice-presidente da República 
realizar-se-á simultaneamente e que a eleição do presidente 
da República importará a do vice-presidente com ele 
registrado.

Considerando a linha sucessória definida na Carta Magna, 
assinale a opção INCORRETA.

(A) O vice-presidente substituirá o presidente, no caso de 
impedimento.

(B) O vice-presidente sucederá o presidente, no caso de 
vaga.

(C) 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 Câmara dos Deputados, o do Senado 
Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

(D) Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da 
República, far-se-á eleição 60 dias depois de aberta a 
última vaga.

Questão 25

Considerando que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, uma pessoa viole direito de 
outra e lhe cause dano, ainda que exclusivamente moral, 
ela terá:

(A) agido com reserva mental.
(B) celebrado um negócio jurídico.
(C) cometido um ato ilícito.
(D) praticado um ato lícito.

Questão 26

Capacidade de fato, ou de exercício de direito, é a aptidão 
para exercer, por si só, os atos da vida civil, do que 
decorre que a incapacidade consiste na restrição legal 
ao exercício deles. Nesse sentido, são absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil:

(A) os excepcionais, sem completo desenvolvimento 
mental.

(B) os menores de dezesseis anos.
(C) os ébrios habituais e os toxicodependentes. 
(D) os pródigos.

Questão 27

 Considere que Antônio esteja infectado com o vírus 
H1N1, causador da influenza 1, doença infecciosa aguda 
que vem fazendo vítimas fatais pelo mundo. Querendo 
matar Bruno, espirrou perto de sua vítima no intuito de 
que Bruno se contaminasse com o referido vírus e viesse 
a falecer em consequência da doença. Entretanto, Bruno 
sequer chegou a contrair a gripe, por circunstâncias alheias 
à vontade de Antônio.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção 
correta. 

(A) Antônio cometeu o crime de tentativa de homicídio. 
(B) Antônio cometeu crime contra a incolumidade 

pública. 
(C) Antônio cometeu o crime de tentativa de lesão 

corporal. 
(D) A conduta de Antônio não é criminosa, por não estar 

prevista na lei. 

Questão 28

 João, agente de polícia civil lotado em departamento 
de combate ao crime organizado de dado estado brasileiro, 
e seu cunhado Fernando, que exerce a profissão de 
marceneiro e tem conhecimento da condição funcional de 
João, subtraíram um microcomputador daquela repartição 
policial, apropriando-se do equipamento. 

Nessa hipótese, João e Fernando praticaram, 
respectivamente, os delitos de

(A) apropriação indébita e furto. 
(B) peculato e furto. 
(C) peculato e apropriação indébita. 
(D) peculato e peculato. 

Questão 29

No sistema constitucional brasileiro, a imputabilidade 
penal

(A) exclui a ilicitude da ação delituosa, isentando o agente 
de penalidade.

(B) é a capacidade de, ao tempo da ação ou da omissão, 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento.

(C) é sinônimo de potencial consciência da ilicitude.
(D) é irrelevante para a aplicação da pena.

Questão 30

 Paulo subtraiu para si coisa alheia móvel de elevado 
valor, mediante grave ameaça praticada com o emprego de 
arma de brinquedo. 

Nesse caso, Paulo responderá pelo crime de

(A) apropriação indébita.
(B) furto qualificado.
(C) roubo simples.
(D) roubo com causa especial de aumento de pena.

Questão 31

No que diz respeito ao inquérito policial e à prova no 
âmbito do processo penal, assinale a opção correta. 

(A) Admite-se a condenação do réu com base apenas 
em indício, diante da impossibilidade de produção de 
outras provas, desde que o julgador fundamente sua 
decisão.

(B) Considera-se indício a circunstância conhecida e 
provada, que, relacionada com o fato, autorize, por 
indução, concluir-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias.

(C) Como regra geral, as partes só poderão apresentar 
documentos na fase final da ação penal.

(D) Durante o inquérito policial, o delegado que conduz as 
investigações pode determinar a realização de buscas 
em domicílio, considerando-se que a autorização 
judicial só é necessária no âmbito da ação penal.
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Questão 32

Em relação à prisão preventiva, assinale a opção 
correta. 

(A) É proibida a decretação da prisão preventiva do agente 
que, pelas provas constantes dos autos, claramente 
tenha agido em legítima defesa.

(B) O despacho que decreta a prisão preventiva será 
sempre fundamentado, mas o que a nega prescinde 
de fundamentação.

(C) Poderá ser decretada essa modalidade de prisão 
somente durante a ação penal, do que decorre ser 
expressamente proibida durante a fase de inquérito 
policial.

(D) Só poderá ser decretada a prisão preventiva como 
garantia da ordem pública, quando houver indício da 
existência do crime e certeza da autoria.

Questão 33

No que concerne a espécies de ação penal, competência, 
liberdade provisória e apresentação espontânea do 
acusado, assinale a opção correta. 

(A) A autoridade policial somente poderá conceder fiança 
nos casos de infração penal punida com pena privativa 
de liberdade de, no máximo, dois anos de prisão 
simples.

(B) A apresentação espontânea do acusado à autoridade 
competente obstará a decretação da sua prisão 
preventiva.

(C) A ação penal será pública sempre que o crime for 
praticado em detrimento do patrimônio ou de interesse 
da União, dos estados e dos municípios.

(D) O crime de homicídio, doloso ou culposo, será punido 
pelo tribunal do júri.  

Questão 34 

Em relação à Lei n.º 11.343/2006, que trata do tráfico 
ilícito e do uso de substâncias entorpecentes, assinale a 
opção correta. 

(A) Consideram-se como drogas as substâncias ou os 
produtos capazes de causar dependência.

(B) Na apuração dos fatos delituosos relacionados ao tráfico 
de drogas, o inquérito policial deverá ser concluído no 
prazo de 30 dias, quando o indiciado estiver preso, e 
de 60 dias, se ele estiver solto.

(C) Tratando-se de situações que envolvam drogas, não é 
possível o desenvolvimento de políticas preventivas, 
mas apenas a repreensão por parte das autoridades 
competentes. 

(D) Será considerada causa especial de redução de pena 
a conduta do agente que, em razão da dependência 
ou sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito 
ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Questão 35

No que se refere à Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento), assinale a opção correta. 

(A) As armas de fogo de uso restrito serão registradas nos 
departamentos de polícia civil dos estados. 

(B) Caberá à polícia federal autorizar, excepcionalmente, a 
aquisição de armas de fogo de uso restrito, exceto em 
relação às aquisições pelas polícias civis estaduais.

(C) O Sistema Nacional de Armas tem circunscrição em 
todo o território nacional.

(D) Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil 
estão proibidos de portar arma de fogo no território 
nacional. 

Questão 36

Relativamente aos delitos hediondos, à Lei n.º 
9.296/1996 (interceptação telefônica), ao crime de 
tortura e aos crimes contra crianças e adolescentes, 
assinale a opção correta.  

(A) A interceptação das comunicações telefônicas poderá 
ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento 
da autoridade policial ou do representante do Ministério 
Público, sendo expressamente vedada a formulação 
verbal do pedido.

(B) Está sujeito às penas previstas para o crime de tortura 
quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de 
segurança a sofrimento físico ou mental, mediante 
a prática de ato contrário à lei ou não resultante de 
medida legal, sendo certo que esse crime não pode ser 
praticado na modalidade omissiva. 

(C) Constitui conduta criminosa, expressamente prevista 
em lei, a divulgação, total ou parcial, sem autorização 
devida, por qualquer meio de comunicação, de 
nome, ato ou documento de procedimento policial, 
administrativo ou judicial relativo a criança ou 
adolescente a que se atribua ato infracional.

(D) No caso dos condenados pela prática de crimes 
hediondos ou equiparados, a progressão de regime 
dar-se-á após o cumprimento de dois quintos da pena, 
se o apenado for primário, e de três quintos, se este 
for reincidente.

Questão 37

 Um policial, ao entrar para a corporação, teve ciência 
da estrutura organizacional da qual faz parte a partir de 
uma representação gráfica que lhe permitiu visualizar a 
estrutura formal e hierárquica da organização.

segundo a teoria da administração, assinale a opção 
que apresenta a denominação da representação gráfica 
descrita acima.

(A) Fluxograma
(B) Infograma
(C) Organograma
(D) Pentagrama

Questão 38

De acordo com a teoria motivacional do reforço, 
recompensar um comportamento com o reconhecimento, 
logo após a sua ocorrência, é o mesmo que estimular 
a sua repetição. O reconhecimento pode ter diversas 
formas. Nesse contexto, assinale a opção que NÃO se 
refere a uma forma de reconhecimento.

(A) Aumento no salário do gerente por causa do 
atingimento de metas pelos vendedores da sua 
equipe.

(B) Reuniões de comemoração por contribuições e 
realizações de sucesso dos grupos.

(C) Elogios realizados particularmente ou em público, para 
funcionários que desempenham bem suas funções.

(D) Envio de bilhetes ou mensagens eletrônicas em que 
constem elogios relativos ao bom desempenho do 
funcionário.
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Questão 39

 Nas organizações modernas, os líderes têm sido 
confrontados com várias situações que raramente eram 
confrontadas no passado. Por vezes são convocados a 
demitir trabalhadores em massa para reduzir os custos, 
introduzir equipes de trabalho a fim de aumentar a tomada 
de decisão, reorganizar o trabalho de modo a aumentar a 
eficiência e iniciar programas de qualidade e atendimento.

Em reação a essas novas situações, recentemente 
emergiram quatro estilos de liderança, os quais são 
apresentados na primeira coluna listada abaixo. 
Relacione-os às respectivas definições, propostas 
na segunda coluna, e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – Liderança Transformacional
II – Liderança de Coacher
III – Superliderança
IV – Liderança Empreendedora

(    )  Dá instruções a seus seguidores acerca de como 
atender aos desafios organizacionais especiais que 
eles enfrentam, agindo como um “treinador”, ou seja, 
corrigindo comportamentos inadequados em busca do 
melhor desempenho.

(    )  É a liderança que age como se estivesse 
desempenhando um papel fundamental na organização 
e não um papel sem importância. Se porta como se 
estivesse assumindo o risco de perder dinheiro, mas 
receberá o lucro, caso esse seja alcançado.

(    )  Inspira o sucesso organizacional, afetando as crenças 
dos seguidores acerca do que deve ser a organização, 
bem como seus valores. Cria uma noção de dever 
dentro da organização, incentiva novas formas de 
conduzir problemas e promove a aprendizagem para 
todos os membros da organização.

(    )  Mostra aos outros como agir por conta própria, 
desenvolvendo seguidores produtivos que trabalham 
independentemente e que precisam apenas de 
sua mínima atenção, convencendo-os de que são 
competentes e capazes de enfrentar desafios 
difíceis nas situações de trabalho. A construção da 
autoconfiança de seus seguidores é uma de suas 
características principais.

A sequência correta é:
 

(A) I, II, III, IV.
(B) I, III, II, IV.
(C) II, IV, I, III.
(D) IV, III, II, I.

Questão 40

De acordo com a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade 
Administrativa), os agentes públicos de qualquer nível 
ou hierarquia, no trato dos assuntos que lhes são afetos, 
são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios abaixo relacionados, EXCETO:
 

(A) Princípio da Legalidade.
(B) Princípio da Cumplicidade.
(C) Princípio da Impessoalidade.
(D) Princípio da Moralidade.

Questão 41

Considerando que a Lei n.º 8.429/1992, conhecida 
como Lei de Improbidade Administrativa, tem o condão 
de definir sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional, assinale a opção 
correta.  

(A) Os agentes públicos que tiverem bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio, em decorrência de 
enriquecimento ilícito, perdê-los-á, o mesmo não 
ocorrendo em relação a terceiros beneficiários, já que 
estes não são diretamente envolvidos. 

(B) O órgão da administração pública que teve seu 
patrimônio lesionado por ato de improbidade 
administrativa de servidor, já indiciado em inquérito, 
deverá representar junto aos órgãos de repressão 
policial no sentido de tornar indisponíveis os bens 
daquele servidor.

(C) Estará livre das sanções da referida lei o sucessor de 
pessoa que cometeu ato de improbidade administrativa 
que tenha causado lesão ao patrimônio público ou 
ensejado obtenção de qualquer tipo de vantagem 
patrimonial indevida, importando enriquecimento 
ilícito. 

(D) Estão enquadrados como puníveis por essa lei os 
atos de improbidade praticados por agente público, 
servidor ou não, contra a administração de qualquer 
dos poderes da União, do Distrito Federal, dos estados 
e municípios, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou de entidade para cuja criação ou custeio o 
erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% 
do patrimônio ou da receita anual.

Questão 42

Considere a seguinte situação hipotética.

 Um prefeito de determinado município brasileiro 
recebeu propriedades de alguns fazendeiros da região como 
gratidão por ter permitido a construção, sem autorização de 
órgão ambiental competente, de uma pequena ferrovia para 
escoamento da produção, mediante a utilização de veículos, 
máquinas e equipamentos de propriedade do município e 
do trabalho de dois engenheiros civis, servidores públicos 
municipais. Isso foi considerado enriquecimento ilícito, 
porque, antes de se tornar prefeito, há dois anos, ele era 
gari e residia em um barraco e, hoje, é proprietário de três 
fazendas e de diversos imóveis residenciais e comerciais 
na cidade. Um cidadão o denunciou, acreditando no dever 
de representar contra ele, de maneira que tudo possa 
ser comprovado e que o prefeito sofra as sanções legais 
pertinentes.

Com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa, 
assinale a opção correta.

(A) Nos termos da lei, o cidadão que representou contra 
o prefeito não pode fazê-lo sozinho, pois deve ser 
processada pelo presidente da Câmara de Vereadores a 
representação à autoridade administrativa competente 
para que seja instaurada investigação destinada a 
apurar a prática de ato de improbidade pelo prefeito.

(B) O prefeito não pode ter representação contra si durante 
o período de seu mandato, já que foi eleito para o 
cargo eletivo, e não nomeado.

(C) O cidadão que denunciou o prefeito local, mesmo que 
tenha forjado as informações sobre o fato e indicado 
provas falsas contra ele, sabendo-o inocente, estará 
livre de sofrer qualquer sanção penal, tendo em vista 
o dever do cidadão de denunciar fatos ofensivos à lei.

(D) O prefeito apenas perderá sua função pública e terá 
a suspensão dos seus direitos políticos com o trânsito 
em julgado da sentença condenatória. No entanto, 
poderá ser afastado do exercício do cargo se a medida 
se fizer necessária à instrução processual.
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Questão 43

De acordo com a Constituição Federal, ao Poder Executivo, 
responsável pelo sistema de planejamento e orçamento, 
é atribuída a iniciativa de elaboração dos projetos de lei 
das seguintes normas orçamentárias, EXCETO:

(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

(B) Lei de Orçamento Anual (LOA).

(C) Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

(D) Plano Plurianual (PPA).

Questão 44

Quanto aos princípios orçamentários, julgue os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – O princípio do equilíbrio estabelece que cada ente 

federativo deve possuir apenas um orçamento. 

II – O princípio da universalidade estabelece que o 

orçamento deve conter todas as receitas e despesas 

do Estado, e tem como objetivo possibilitar ao Poder 

Legislativo conhecer e autorizar, previamente, todas 

essas receitas e despesas. 

III – O princípio da anualidade estabelece que o 

orçamento público deve ser elaborado e autorizado 

por determinado período; no Brasil, esse período é 

de um ano. 

IV – O princípio da unidade é um princípio clássico na área 

de Finanças, segundo o qual as despesas não podem 

exceder as receitas. 

A sequência correta é:

(A) V, V, F, F.

(B) V, F, F, V.

(C) F, F, V, V.

(D) F, V, V, F.

Questão 45

 A Administração Pública prevê a adoção de 

sistemática especial para tratar de despesas que, por suas 

próprias características, não podem aguardar a execução 

orçamentária em seu rito normal. Nessa situação, poderão 

ser pagas as despesas com serviços que exigem pronto 

pagamento em espécie, as que devem ser feitas em caráter 

sigiloso e as de pequeno vulto.

Assinale a opção que apresenta a modalidade de 
pagamento permitida para essas despesas em situações 
excepcionais. 

(A) ordem bancária

(B) suprimento de fundos

(C) DOC ou TED, de acordo com o valor

(D) cheque nominal e cruzado em preto

Questão 46

A Lei n.º 8.666/1993 institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública. De acordo com seus 
dispositivos, assinale a opção INCORRETA.  

(A) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública.

(B) A licitação será processada e julgada em conformidade 
com os princípios que regem os atos da Administração 
Pública, entre os quais o da impessoalidade, da 
publicidade, da probidade administrativa, do 
julgamento objetivo, entre outros.

(C) Aos agentes públicos é vedado, nos atos de convocação, 
admitir, prever, incluir ou tolerar cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão de qualquer circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato.

(D) Toda contratação realizada pela Administração Pública 
com terceiros será necessariamente precedida de 
licitação, sem ressalvas.

Questão 47

A Lei n.º 5.810/1994 dispõe acerca do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. A 
referida lei estabelece como deveres do servidor: 

I – assiduidade e pontualidade.
II – discrição.
III – obediência a todas as ordens superiores.
IV – observância aos princípios éticos e morais, às leis e 

aos regulamentos.
V – representação contra as ordens manifestamente 

ilegais e contra irregularidades. 

Estão certos apenas os itens

(A) I, II, III e IV.
(B) I, II, IV e V.
(C) II, III e V.
(D) III, IV e V.

Questão 48

Ainda considerando o disposto na Lei n.º 5.810/1994, 
assinale a opção INCORRETA no que se refere às 
proibições ao servidor no exercício de suas funções.

(A) Desempenhar, no recinto da repartição, atividades 
inerentes ao cargo que ocupa. 

(B) Acumular inconstitucionalmente cargos ou empregos 
na administração pública.

(C) Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo 
e que deve permanecer em sigilo, ou facilitar sua 
revelação.

(D) Valer-se do exercício do cargo para auferir proveito 
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 
função.
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CARGO 2 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL

Questão 49

No que se refere às sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, assinale a opção correta.

(A) As pessoas jurídicas que praticarem condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente serão 

responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, 

quando a infração for cometida por decisão de seu 

representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado, salvo se no interesse ou benefício da sua 

entidade.

(B) A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das 

pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do 

mesmo fato.

(C) O agente ter cometido a infração à noite é uma 

circunstância que agrava a pena, quando não constitui 

ou qualifica o crime contra o meio ambiente.

(D) Para imposição e gradação da pena de multa, a 

autoridade competente não observará a situação 

econômica do infrator.

Questão 50

 O jornal Diário do Pará publicou resultado de uma 

pesquisa, realizada pelo Instituto do Homem e Meio 

Ambiente da Amazônia (Imazon), que informa que 27% 

das edificações da capital paraense e região encontram-

se pichadas e que dez das treze praças mais importantes 

de Belém sofreram pichação em seus monumentos ou 

edificações. 

 Entre as alternativas propostas pelo Imazon, além de 

ação educativa, está a proposta de que o poder público 

garanta a vigilância nas vias públicas e zele pelo patrimônio 

público. Juridicamente, pichar, grafitar ou por outro meio 

conspurcar edificação ou monumento urbano é crime 

ambiental, nos termos do art. 65 da Lei n.º 9.605/1998.

Quanto às sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que 
devem ser aplicadas pelo poder público, NÃO se inclui:

(A) detenção, de três meses a um ano, e multa a quem 

pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação 

ou monumento urbano ou coisa tombada em virtude 

do seu valor artístico, arqueológico ou histórico.

(B) reclusão, de um a três anos, e multa a quem destruir, 

inutilizar ou deteriorar arquivo, registro, museu, 

biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar 

protegido por lei, ato administrativo ou decisão 

judicial.

(C) multa de mil reais a cinquenta mil reais a quem pichar, 

grafitar ou por outro meio conspurcar edificação alheia 

ou monumento urbano.

(D) multa de dois mil reais a cem mil reais a quem pichar, 

grafitar ou por outro meio conspurcar monumento ou 

coisa tombada.


