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

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

CARGO 1:
DELEGADO 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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U t i l i z e  e s t e  e s p a ç o  p a r a  r a s c u n h o .
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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

Considerando que os serviços públicos são classificados 
de acordo com os critérios de essencialidade, adequação, 
finalidade e destinatários, assinale a opção que apresenta 
o serviço correspondente à atividade policial civil.

(A) Administrativo.
(B) De utilidade pública.
(C) Impróprio do Estado.
(D) Uti universi.

Questão 17

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

(A) cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, 
as funções institucionais da polícia civil.

(B) dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as 
atividades administrativas e operacionais do órgão ou 
unidade policial sob sua direção.

(C) manter o controle do inventário dos bens patrimoniais 
da unidade policial, promovendo carga e baixa 
destes.

(D) planejar, dirigir e coordenar, com base na estatística 
policial, as operações policiais no combate efetivo à 
criminalidade, na área de sua competência.

Questão 18

Quanto aos poderes da Administração Pública, que 
incluem os poderes de polícia administrativa e de polícia 
judiciária, assinale a opção correta. 

(A) A apreensão de DVDs piratas, por serem cópias de 
filmes protegidos por direitos autorais, é exercício da 
polícia judiciária. 

(B) Apreensão por servidores da Agência de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) de medicamentos falsificados 
configura exercício da polícia judiciária. 

(C) Apreensão e destruição de leite que seria consumido 
pela população em face da descoberta de adição de 
conservante equivalente a soda cáustica é exercício da 
polícia judiciária. 

(D) A interdição de restaurante que produz alimentos sem 
observar normas de higiene fixadas pelo Ministério da 
Saúde é exercício da polícia judiciária.

Questão 19

A Constituição Federal garante a liberdade dos cidadãos 
e confere ao Estado o poder de reprimir condutas 
consideradas ilícitas que permitem a segregação. O 
direito de não ser preso e o direito de repressão estatal 
criaram procedimentos para permitir a restrição da 
liberdade. A respeito desse assunto, assinale a opção 
correta.

(A) A prisão em flagrante somente pode ser efetuada por 
servidor público vinculado à polícia.

(B) Em caso de crime presenciado por populares, estes 
podem, se tiverem condições, prender em flagrante o 
agente.

(C) O mandado de prisão, mesmo sem a descrição dos 
motivos que o fundamentam, autoriza a prisão do 
cidadão.

(D) Uma pessoa com idade inferior a dezoito anos não 
pode ser detida.

Questão 20

As leis têm, em regra, efeitos para o futuro. Considerando 
que as leis penais seguem o princípio de que não há 
crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal, assinale a opção correta. 

(A) A exigência de lei criando tipos penais para permitir a 
aplicação de sanção é garantia constitucional. 

(B) É válida a descrição de conduta típica penal por medida 
provisória.

(C) Lei penal revogada permite apuração de fato ocorrido 
na sua vigência, mesmo quando a execução completa 
do fato tenha sido após a revogação. 

(D) Lei penal que possa trazer benefício para o acusado 
não pode ser aplicada quando já julgado o caso. 

Questão 21

A Constituição Federal conceitua a “segurança pública” e 
diz que sua finalidade é a preservação da ordem pública 
e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Com 
relação ao que prescreve a Constituição a respeito das 
polícias civis, assinale a opção correta. 

(A) As polícias civis possuem atribuição concorrente para 
apurar crimes de interesse da União, suas autarquias 
e empresas públicas federais. 

(B) As polícias civis têm atribuição exclusiva para apurar 
crimes descritos como condutas típicas nas leis 
eleitorais, podendo instaurar investigação quando 
tomar conhecimento do fato em primeiro lugar. 

(C) Às polícias civis é atribuído o poder para apurar 
condutas cuja prática tenha repercussão interestadual 
ou internacional e exija repressão uniforme de acordo 
com as disposições da lei. 

(D) As polícias civis que funcionam sob direção de delegados 
de polícia integrantes de carreira têm incumbência de 
apurar infrações penais. 

Questão 22

Acerca das disposições constitucionais relativas ao 
direito penal, assinale a opção correta. 

(A) A Constituição Federal não assegura a individualização 
da pena aos condenados por delitos hediondos.

(B) A lei penal não retroagirá, nem mesmo para beneficiar 
o réu.

(C) As penas serão cumpridas em estabelecimentos 
prisionais, diferenciados apenas em relação ao sexo 
do apenado.

(D) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei.

Questão 23 

Em relação às excludentes de ilicitude, assinale a opção 
correta. 

(A) Pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever 
legal de enfrentar o perigo.

(B) Entende-se em legítima defesa quem, usando dos meios 
necessários, repele agressão, apenas atual, a direito 
seu; não existindo legítima defesa de terceiros. 

(C) O agente, na hipótese de estado de necessidade, 
responderá pelo excesso doloso ou culposo.

(D) O estrito cumprimento de dever legal e o exercício 
regular de direito são excludentes de culpabilidade e 
não de ilicitude. 
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Questão 24

Quanto ao concurso de pessoas, assinale a opção 
correta.

(A) Se a participação no delito for de menor importância, 
a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

(B) Não se comunicam as circunstâncias e as condições 
de caráter pessoal, mesmo quando elementares do 
crime.

(C) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são 
puníveis em qualquer situação.

(D) Se restar comprovado que algum dos concorrentes 
quis participar de crime menos grave, será absolvido. 

Questão 25 

No que se refere aos crimes contra a pessoa e contra o 
sentimento religioso, assinale a opção correta. 

(A) A mulher que abandona seu filho recém-nascido 
na portaria de um prédio, para ocultar sua própria 
desonra, comete o delito de abandono de incapaz.   

(B) A conduta de violar ou profanar sepultura é criminosa; 
no entanto, perturbar cerimônia funerária é fato 
atípico. 

(C) A conduta de vilipendiar cadáver ou suas cinzas é 
considerada de menor potencial ofensivo. 

(D) No delito de homicídio, se o agente comete o crime 
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, 
ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida 
à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a 
pena de um sexto a um terço.

Questão 26

Com relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a 
opção correta. 

(A) A receptação não será punível quando for desconhecido 
ou isento de pena o autor do crime de que proveio a 
coisa receptada. 

(B) A subtração de valores de conta-corrente, mediante 
transferência fraudulenta para conta de terceiro, 
sem consentimento da vítima, configura crime de 
estelionato. 

(C) No delito de furto, se o criminoso é primário, e é de 
pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a 
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a 
dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

(D) Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, 
sem consentimento de quem de direito, ainda que o 
fato resulte em prejuízo, não constitui crime. 

Questão 27

Acerca dos crimes contra a incolumidade pública e contra 
a fé pública, assinale a opção correta. 

(A) A conduta criminosa consistente em difundir doença 
ou praga que possa causar dano a floresta, plantação 
ou animais de utilidade econômica não está prevista 
no Código Penal, mas em lei especial.

(B) Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, 
moeda falsa ou alterada a restitui à circulação, depois 
de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de 
seis meses a dois anos, e multa.

(C) Nos delitos de falsidade documental, é irrelevante o 
fato de o agente ser funcionário público. 

(D) O Código Penal não pune o delito de incêndio culposo. 

Questão 28

A respeito dos crimes contra a administração pública, 
assinale a opção correta.

(A) Aquele que exige vantagem indevida para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
comete o delito de corrupção ativa. 

(B) No delito de peculato culposo, a reparação do dano, 
se precede à sentença irrecorrível, extingue a 
punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a 
pena imposta.

(C) Quem solicitar ou receber vantagem indevida para si 
ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, ou aceitar promessa de tal vantagem comete o 
delito de concussão. 

(D) Aquele que retarda ou deixa de praticar, indevidamente, 
ato de ofício, ou pratica-o contra disposição expressa 
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, 
comete o delito de condescendência criminosa.

Questão 29 

 Antônio, com intenção homicida, desfechou dois tiros 
de pistola em Bruno, na cidade de Altamira-PA. Gravemente 
ferido, Bruno foi levado para Belém, onde foi internado em 
unidade hospitalar com melhor estrutura que aquela do 
município onde ocorreram os disparos. Apesar do esforço 
dos integrantes da equipe médica, Bruno veio a falecer 
seis meses após o fato, em consequência dos ferimentos 
provocados pela arma de Antônio. 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção 
correta.

(A) A competência para processar e julgar o delito é do 
tribunal do júri de Belém-PA, pois o Código de Processo 
Penal, em relação ao lugar do crime, adotou a teoria 
do resultado.

(B) Na instrução preliminar do júri, o juiz, ao receber a 
denúncia ou a queixa, deverá ordenar a citação do 
acusado para responder à acusação, por escrito, no 
prazo de dez dias.

(C) No procedimento do júri, a acusação deverá arrolar 
testemunhas na denúncia, até o máximo de cinco.

(D) Nessa situação, a competência para processar e julgar 
o delito será determinada pela prevenção, ou seja, a 
autoridade judicial que primeiro tomar conhecimento 
do fato delituoso será competente para dar início à 
persecução criminal. 

Questão 30

Em relação às prisões e à prova, assinale a opção 
correta. 

(A) A autoridade judicial, por estar submetida ao princípio 
da inércia, não terá iniciativa probatória. No processo 
penal, as perícias deverão ser realizadas por dois 
peritos oficiais.

(B) Na hipótese de crime de ação penal privada, o ofendido, 
ou seu representante legal, decairá do direito de 
queixa ou de representação, se não o exercer dentro 
do prazo de seis meses, contado do dia da ocorrência 
do delito.

(C) Em nenhum caso a prisão preventiva será decretada se 
o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, que 
o agente praticou o fato em estado de necessidade, 
em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever 
legal ou no exercício regular de direito.

(D) Após assaltarem uma farmácia no centro de Belém-PA, 
dois homens fugiram em direção a Cuiabá-MT. Policiais 
civis do Estado do Pará que passavam próximo ao local 
saíram em perseguição, mas só efetuaram a prisão dos 
assaltantes na capital de Mato Grosso. Nessa situação, 
a prisão é ilegal, uma vez que os referidos policiais 
deveriam ter acionado as autoridades policiais locais, 
pois não têm autorização legal para atuar em outra 
unidade da Federação.   
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Questão 31

Quanto ao processo comum, às testemunhas e ao 
arquivamento de inquérito policial, assinale a opção 
correta. 

(A) Apenas o delegado de polícia poderá mandar arquivar 
os autos de inquérito policial, sendo vedado tal ato ao 
juiz.

(B) O depoimento da testemunha será prestado oralmente, 
sendo permitido trazê-lo por escrito.

(C) O procedimento comum sumário será adotado quando 
tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada 
for inferior a 6 anos de pena privativa de liberdade.

(D) Será observado o procedimento comum ordinário 
quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima 
cominada for igual ou superior a quatro anos de pena 
privativa de liberdade.

Questão 32 

em relação ao habeas corpus, assinale a opção correta.

(A) Será concedido sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder.

(B) Não será concedido em favor de quem já se encontra 
preso.

(C) Não será concedido em favor de quem já foi condenado 
por sentença transitada em julgado.

(D) Não será concedido a pessoa estrangeira em passagem 
pelo Brasil.

Questão 33

A respeito das prisões em flagrante, preventiva e 
temporária, assinale a opção correta. 

(A) A prisão temporária será decretada de ofício pelo juiz, 
ou em face da representação da autoridade policial ou 
de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo 
de cinco dias, prorrogável por igual período em caso 
de extrema e comprovada necessidade.

(B) Em até 24 horas após a prisão em flagrante, será 
encaminhado ao juiz competente o auto de prisão 
acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o 
autuado não informe o nome de seu advogado, cópia 
integral para a Defensoria Pública.

(C) É inadmissível a decretação de prisão preventiva em 
crimes culposos e em infrações punidas, no máximo, 
com pena de detenção.

(D) Uma vez revogada a prisão preventiva no curso do 
processo, é vedado ao juiz decretá-la novamente antes 
do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 
exceto nas hipóteses de delitos hediondos, quando a 
decretação será admitida mais de uma vez.

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) A nova lei de tóxicos não prevê o concurso eventual de 
agentes como causa de aumento de pena. Dessa forma, 
se as normas anteriores previssem tal majorante, seria 
forçoso reconhecer abolitio criminis em relação a ela. 

(B) Não há previsão de políticas preventivas ao uso de 
drogas na referida lei.

(C) Na apuração dos fatos delituosos relacionados ao tráfico 
de drogas, o inquérito policial deverá ser concluído, 
em qualquer situação, no prazo de cinco dias.

(D) Fará jus à causa especial de redução de pena o agente 
que, em razão da dependência, ou sob o efeito, 
proveniente de caso fortuito ou de força maior, de droga, 
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
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 devem ser 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

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

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

(B) 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 vedado que o pedido 
seja formulado verbalmente.

(C) Quem submete pessoa presa ou sujeita a medida 
de segurança a sofrimento físico ou mental, por 
intermédio da prática de ato não previsto em lei ou 
não resultante de medida legal, sujeitar-se-á às penas 
do delito de tortura, sendo certo que esse crime não 
pode ser praticado na modalidade omissiva. 

(D) Constitui crime divulgar, total ou parcialmente, sem 
autorização devida, por qualquer meio de comunicação, 
nome, ato ou documento de procedimento policial, 
administrativo ou judicial relativo a criança ou 
adolescente a que se atribua ato infracional.

Questão 37 

Acerca dos crimes cometidos na condução de veículo 
automotor, da Lei n.º 11.340/2006 (violência doméstica), 
dos crimes contra o meio ambiente e do Estatuto do 
Idoso, assinale a opção correta.  

(A) Configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher apenas a ação ou omissão baseada no gênero 
que cause a morte da vítima, excluindo-se as situações 
de lesão corporal.

(B) Tratando-se de delitos contra o meio ambiente, a 
responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das 
pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do 
mesmo fato.

(C) Não constitui crime humilhar, menosprezar ou 
discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.

(D) Quando o agente estiver sob a influência de álcool ou 
qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência e, nessas condições, praticar lesão 
corporal culposa no trânsito, deverá ser instaurado 
inquérito policial para a investigação da infração 
penal.
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Questão 38

A respeito da identificação criminal, da Lei n.º 9.034/1995 
(crime organizado), dos crimes de responsabilidade dos 
prefeitos e vereadores (Decreto-Lei n.º 201/1967), da 
Lei de Licitações e do Estatuto do índio, assinale a opção 
correta. 

(A) As infrações criminais tipificadas no Decreto-Lei n.º 
201/1967 têm como destinatários o prefeito municipal 
e os vereadores que as praticarem no exercício do 
mandato. 

(B) Em regra, o civilmente identificado por documento 
original não será submetido à identificação criminal, 
exceto quando envolvido com ações praticadas por 
organização criminosa, entre outras hipóteses.

(C) Os crimes definidos na lei de licitações são de ação 
penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério 
Público promovê-la, não sendo admissível a ação penal 
privada subsidiária da pública. 

(D) Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de 
acordo com as instituições próprias, de sanções penais 
ou disciplinares contra os seus membros, inclusive, em 
casos devidamente justificados, da pena de morte. 

Questão 39

 Mateus está internado em hospital da rede particular 
de saúde em estado grave. João Carlos, seu pai, promete 
recompensa de R$100.000,00 à equipe médica, caso o seu 
filho seja curado. Operada a cura, os médicos reivindicam o 
pagamento da recompensa prometida.

Nessa situação, a manifestação de vontade está 
contaminada pelo vício do(a)

(A) estado de perigo.
(B) lesão.
(C) erro.
(D) fraude.

Questão 40

O Código Civil considera direito real o(a)

(A) arresto.
(B) contrato de locação registrado em cartório.
(C) hipoteca.
(D) penhora.

Questão 41

 Nos casos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, a Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 
determina que, feito o registro da ocorrência, deverá 
a autoridade policial remeter, no prazo de 48 horas, 
expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
que será tomado a termo pela autoridade policial, para a 
concessão de medidas protetivas de urgência, muitas das 
quais de natureza nitidamente civil, como, por exemplo, a 
prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

Com base nessas premissas, assinale a opção que indica 
o momento em que se considera iniciada a litispendência 
em relação à mulher, autora nos autos da medida 
protetiva.

(A) Na data da propositura da ação.
(B) Na data em que o termo da demanda foi distribuído no 

Poder Judiciário.
(C) Na data em que o termo da demanda foi despachado 

pelo juiz competente.
(D) Na data em que demandou a medida perante a 

autoridade policial.

Questão 42

Para impugnar decisão de um juiz que, no curso do 
processo em primeiro grau de jurisdição, resolveu 
questão incidente sem analisar o mérito, é cabível a 
interposição de

(A) apelação.
(B) agravo.
(C) embargos de divergência.
(D) embargos infringentes.

Questão 43

A evasão tributária e a elisão tributária são institutos de 
direito tributário. A respeito dos crimes contra a ordem 
tributária, assinale a opção correta.

(A) A evasão tributária é mecanismo lícito.
(B) A ação de sonegar ou reduzir tributo, contribuição 

social e acessórios independe de prejuízo, porque se 
trata de crime de mera conduta. 

(C) Em regra, e para a maioria dos doutrinadores, a elisão 
tributária configura ilícito tributário.

(D) Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura ou duplicata será 
considerado conduta típica penal somente quando 
houver repercussão jurídica e se ficar provado que 
ocorreu prejuízo para o credor da competência. 

Questão 44

Lançamento é o procedimento administrativo vinculado 
em que o agente fiscal constitui o crédito tributário, 
apontando o fato gerador, identificando o sujeito passivo, 
o montante do tributo e se é o caso de imposição de 
penalidade. No que se refere ao instituto do lançamento 
tributário, assinale a opção correta.

(A) A penalidade a que se refere o instituto do lançamento 
é de natureza penal. 

(B) O ato administrativo denominado de lançamento é 
vinculado para o agente da administração tributária. 

(C) O lançamento é ato administrativo-fiscal meramente 
declaratório. 

(D) Poderá ser designado qualquer servidor público de 
categoria estranha aos quadros do órgão arrecadador 
para efetuar o lançamento. 

Questão 45

Acerca dos diversos institutos de direito previdenciário, 
assinale a opção correta. 

(A) A adoção de requisitos e critérios diferenciados  
para a concessão de aposentadoria aos beneficiários 
do regime geral de previdência social é vedada, 
ressalvando-se os casos de atividades que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física e, nos termos definidos 
em lei ordinária, quando se tratar de segurados 
portadores de deficiência.

(B) André, que não é vinculado a regime próprio de 
previdência social, foi nomeado para ocupar o cargo 
de secretário de segurança de uma cidade do estado 
do Pará. Nessa situação, durante o exercício desse 
cargo em comissão, André será segurado obrigatório 
da previdência social. 

(C) É vedado, ainda que na qualidade de patrocinador, o 
aporte de recursos a entidade de previdência privada 
pela União, pelos estados e municípios, pelo Distrito 
Federal e por suas autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas.

(D) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por 
ocasião de sua concessão, poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo 
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão, conforme 
previsão constitucional.



11

CARGO 1 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

Concurso Público – PCPA/2009

Questão 46
  
Em relação às disposições constitucionais atinentes ao 
direito previdenciário, assinale a opção correta. 

(A) A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas 
da previdência social terá por base o valor dos 
proventos do mês de novembro de cada ano.

(B) Em qualquer situação, o servidor público será 
aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, 
com proventos integrais.

(C) Não incidirá contribuição sobre os proventos de 
aposentadorias e pensões concedidas por regime 
previdenciário próprio de servidores públicos, ao 
contrário do que ocorre com aquelas concedidas pelo 
regime geral de previdência social.

(D) Segundo previsão constitucional, nenhum benefício que 
substitua o salário-de-contribuição ou o rendimento 
do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao 
salário mínimo.

Questão 47

 José é credor de uma empresa constituída sob a 
forma de sociedade limitada, e pretende cobrar em juízo a 
totalidade das dívidas. 

Com base nessa situação hipotética e no que prescreve 
o Código Civil a respeito desse assunto, assinale a opção 
correta.

(A) Os bens particulares dos sócios e os bens sociais não 
podem ser executados pelas dívidas da sociedade.

(B) Os bens particulares dos sócios não podem ser 
executados pelas dívidas da sociedade, senão depois 
de executados os bens sociais.

(C) Somente os bens sociais podem ser executados pelas 
dívidas da sociedade.

(D) Somente os bens particulares dos sócios podem ser 
executados pelas dívidas da sociedade.

Questão 48

Para efeitos da disciplina legal da responsabilidade pelo 
fato do produto ou do serviço na Lei n.º 8.078/1990 
(Código de Proteção e Defesa do Consumidor), 
equipara(m)-se aos consumidores:

(A) o fabricante.
(B) o fornecedor de serviços.
(C) o comerciante.
(D) todas as vítimas do evento.

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.


