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CARGO 3 – INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL

Concurso Público – PCPA/2009

CONHECIMENTOS
BÁSICOS

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

A internet inaugurou um novo bazar da informação 

na rede. A internet tornou mais difícil manter a privacidade 

– nos documentos legais mais relevantes do mundo. 

nas discussões em torno da privacidade é o temor diante 

informações de cidadãos desprecavidos. 

informações privadas por empresas ou pelo governo. A 

das políticas de segurança de governo ou de interesses 

comerciais de grandes corporações. Sua motivação é 

apenas a malevolência. É assim nos furtos de senhas 

bancárias e de números de cartões de crédito por quadrilhas 

de bandidos digitais. Mas também há casos em que a 

rígidas de proteção como também pelo aprendizado do 

usuário em manter preservadas informações pessoais.

Quando não há mais segredos. In: Veja

QUESTÃO 1

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

(A) A discussão acerca da privacidade surge com o advento 

da internet.

(B) A violação da vida privada muitas vezes é feita de 

forma espontânea na rede.

(C)

(D) O avanço das tecnologias extinguiu a privacidade da 

vida das pessoas. 

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que a substituição do termo referido 

no texto está correta e mantém o seu sentido original.

(A) Na linha entretanto.

(B) Na linha mas.

(C) Na linha portanto.

(D) Na linha também.

QUESTÃO 3

A respeito da pontuação empregada no texto, assinale a 

opção correta.

(A)

texto.

(B)

e alteração no sentido do texto.

(C)

ao texto.

(D)

separar elementos de uma enumeração.

QUESTÃO 4

Acerca dos aspectos linguísticos do texto, assinale a 

opção correta.

(A) Na primeira linha do texto há dois verbos.

(B)

(C)

denotar tempo transcorrido.

(D)

valor temporal.

QUESTÃO 5

opção correta. 

(A)

substituída por importantes

original do texto.

(B)

autoritária.

(C)

inseguros.

(D)

tanto com o sentido de quanto de 

inocência.
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Considere as seguintes informações para as questões de 6 a 10.

do mouse. 

QUESTÃO 6

Para realizar 

(A) Ferramentas Cenários; navegar pelos cenários criados.
(B) Editar Localizar; preencher o campo Localizar

escolhida; clicar o botão Localizar Tudo.
(C) Editar Ir Para Referência

OK.
(D) Ferramentas Auditoria de Fórmulas; selecionar Rastrear Precedentes; em 

Enter.

QUESTÃO 7

segura.

A respeito da segurança no uso da internet, assinale a opção correta.

(A)
(B)

pela linha telefônica.
(C)

ameaça é divulgada na mídia.
(D)

QUESTÃO 8

assinale a opção INCORRETA.

(A)
(B)

(C)

(D) O ícone  aparece toda vez que se visita um endereço eletrônico protegido. 
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QUESTÃO 9

visualizar o documento que está sendo criado. Quando se 

essas opções facilitam o gerenciamento do conteúdo.

A respeito do funcionamento dos modos de exibição e 

abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

antes de imprimir.

sua hierarquia e ordenamento.

páginas para um site na internet ou na intranet.

impressão do documento em formato de Livro ou 
Revista.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 10

correlacionar ou listar informações. As linhas e as colunas 
podem ser preenchidas com texto ou imagens. 

No que se refere às funcionalidades de tabelas do 

a opção INCORRETA.

(A)

teclas
Ctrl

 e 
Tab

(B)

separador.
(C) É possível realizar cálculos em uma tabela do Microsoft 

manualmente.
(D)

QUESTÃO 11

Com relação ao Projeto Carajás, assinale a opção 
correta.

(A)

(B) O porto de Itaqui foi construído em Belém para escoar 
a produção mineral.

(C) A produção de ferro foi possível apenas depois da 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce.

(D)
o teor de ferro do minério é um dos mais baixos do 
mundo.

QUESTÃO 12

batalha da Itália.

os “soldados da borracha”:

(A)
brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial.

(B)
(C) eram os seringueiros que foram para a Amazônia 

durante a Segunda Guerra Mundial.
(D) foram necessários para aumentar a produção de 

uma praga destruiu as seringueiras da Ásia.

QUESTÃO 13

Desde o lançamento do estudo Farra do Boi

reações do Ministério Público e de diversas entidades da 
sociedade civil. 

Internet: www.amazonia.org.br. 

correta.

(A)

(B)
solução do Ministério Público de não comprar carne de 
áreas desmatadas ilegalmente.

(C)
consumo de carne.

(D) Algumas das principais redes de supermercado do 
país comprometeram-se a parar de comprar carne de 
quem tivesse desmatado ilegalmente para a produção 
pecuária.

QUESTÃO 14

Quanto ao rio Amazonas, o mais longo do mundo, é 

(A)
Manaus.

(B) c

mundo.
(C)

largo e profundo em vários trechos.
(D)

Marañon.

QUESTÃO 15

Brasília inaugurou a política de interiorização do 

(A)

(B) foi inaugurada durante o governo do General Médici.
(C) foi a primeira grande obra brasileira que incorporava a 

ideia de desenvolvimento sustentável.
(D)

Brasília.
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QUESTÃO 19

integridade física deste. 

Considerando essa situação, assinale a opção correta.

(A)

para o agente. 
(B)

ele não tenha oferecido resistência. 
(C) O exercício da força para dominar agentes de ilícitos 

somente é legal quando necessário e levado a efeito 
com moderação.

(D) O exercício da força para dominar o agente de ilícito 
sempre será considerado legal e exime de qualquer 
responsabilidade o funcionário.

QUESTÃO 20

estabelece normas de organização, competências, 

do Pará, assinale a opção correta.

(A)

preferencialmente com graduação em nível superior.
(B) A carreira policial civil do Estado do Pará é escalonada 

e de livre provimento.
(C) A Polícia Civil do Estado do Pará é formada pelos Quadros 

Técnicos de Polícia.
(D) O Quadro de Agente da Autoridade Policial é composto 

papiloscopista.

QUESTÃO 21

O agente público, ao lidar com a liberdade do cidadão 
que esteja sujeito a repressão por prática de ilícito penal, 

Constituição Federal. Acerca desses princípios, julgue os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – É legal a prisão

de idade.

sua liberdade restringida.

detenção.

A sequência correta é:

(A)
(B)
(C)
(D)

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

(A)

execução.
(B)

(C)

(D)

benefício da coletividade.

QUESTÃO 17

e das Fundações Públicas do Estado do Pará, é correto 

(A)

proporcionais ao tempo de serviço.
(B)

casos.
(C)

proporcionais ao tempo de serviço.
(D)

integrais.

QUESTÃO 18

lidar com a liberdade dos cidadãos, também está sujeita 

exercício desse controle, assinale a opção correta. 

(A) Quando a Corregedoria Geral da Polícia Civil instaura 
procedimento administrativo disciplinar contra um 

exercício do controle hierárquico. 
(B)

atividade administrativa.
(C)

a controle administrativo externo. 
(D)
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QUESTÃO 22

exercer para preservar a ordem pública e a incolumidade 
das pessoas e do patrimônio. 

Nesse contexto, julgue os itens abaixo e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – A polícia civil tem a função de atuar como polícia 

militares.

garantindo a incolumidade pessoal para preservar o 

III – A polícia civil tem a função de preservar a ordem 
pública e a incolumidade das pessoas e do seu 

A quantidade de itens certos é igual a 

(A) 0.
(B)
(C) 2.
(D) 3.

QUESTÃO 23

Com relação às garantias constitucionais, assinale a 
opção INCORRETA.

(A)

(B)
vedado o anonimato.

(C) É inviolável o sigilo da correspondência e das 

instrução processual penal.
(D)

indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação.

QUESTÃO 24

A Constituição Federal autoriza os estados a legislarem 
concorrentemente sobre organização, garantias, direitos 

correta.

(A)

pratique alguma falta.
(B) policial passará 

a ter status de servidor estável. 
(C) O policial estável perderá o cargo se condenado em 

(D) O policial poderá perder o cargo quando houver decisão 
em procedimento administrativo sumário. 

QUESTÃO 25

jurídica como sujeito de direitos e obrigações. De acordo 

(A) as organizações religiosas.
(B) os partidos políticos.
(C) as fundações.
(D)

QUESTÃO 26

como domicílio necessário do incapaz:

(A) o lugar onde for encontrado.
(B) o domicílio do seu representante ou assistente.
(C) o lugar onde exerce permanentemente suas funções.
(D) o lugar onde estabelece a sua residência com ânimo 

QUESTÃO 27

No que diz respeito ao ordenamento jurídico brasileiro, 
em relação à infração penal, assinale a opção correta. 

(A)
segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em 

(B) O critério adotado para a distinção entre crime e 
contravenção é dado pela natureza da pena privativa 
de liberdade cominada.

(C)

contravenção.
(D)

contravenções são expressões equivalentes ou 
sinônimas.

QUESTÃO 28

institutos da tipicidade e da antijuridicidade, assinale a 
opção correta. 

(A)

outrem.
(B) A coação irresistível exclui a conduta criminosa do 

(C)

(D) O agente que atua no estrito cumprimento do dever 
legal é isento de responsabilização criminal pelo 
excesso doloso ou culposo.

QUESTÃO 29

Acerca dos crimes contra o patrimônio, assinale a opção 
correta.

(A) A fraude eletrônica para transferir valores de conta 
bancária por meio da internet constitui crime de 
estelionato.

(B) A obtenção da vantagem indevida é condição 
indispensável para a consumação do crime de 
extorsão.

(C) Mesmo que o agente não obtenha sucesso na subtração 

homicídio for consumado.
(D)

agente pratica o delito.
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QUESTÃO 34

Acerca de questões e processos incidentes, assinale a 
opção correta. 

(A)
os intérpretes e os serventuários ou funcionários de 

alegada e da prova imediata.
(B)

a restituição de coisas apreendidas antes de transitar 

(C)

tenham sido transferidos a terceiro.
(D)

quando houver dúvida acerca da integridade mental 

a exame médico-legal.

QUESTÃO 35

No que se refere às prisões, assinale a opção correta. 

(A)

nota de culpa com o motivo da prisão.
(B) A prisão temporária será decretada durante o inquérito 

prescindível para as investigações.
(C)

preso durante todo o processo.  
(D)

QUESTÃO 36

correta.

(A) A legislação penal dispõe que nenhum acusado será 

tratar de acusado ausente ou foragido.
(B) A autoridade policial não poderá mandar arquivar 

autos de inquérito.
(C)

(D)

policial.

QUESTÃO 37

entorpecentes e ao seu uso, assinale a opção correta. 

(A)

substância ou produto capaz de causar dependência 
física ou psíquica.

(B)

drogas.
(C) Não constitui ilícito penal conduzir embarcação ou 

de conduta que expõe a dano a incolumidade pública. 
(D) Para determinar se a droga se destina a consumo 

agente.

QUESTÃO 30

No que se refere aos crimes contra a fé pública e de 
lesões corporais, assinale a opção correta.

(A)

de documento público.
(B)

(C)
por motivo de relevante valor moral e sob o domínio 

(D)
corporal tenha sido praticada prevalecendo-se o 
agente das relações domésticas de coabitação.   

QUESTÃO 31

Acerca dos crimes contra a administração pública, 
assinale a opção correta. 

(A)
documento de que o agente público tem a guarda 

daquele.
(B) Ao contrário da conduta criminosa de se apropriar de 

rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em 
lei.

(C) Pratica o delito de concussão o agente público que 

(D)

QUESTÃO 32 

Em relação ao início do inquérito policial nos crimes de 
ação pública, assinale a opção INCORRETA.

(A) Poderá ter início mediante representação de membro 
do Ministério Público.

(B)
(C) Poderá ser iniciado de ofício pela autoridade policial.
(D) Não será iniciado mediante requerimento da pessoa 

ofendida.

QUESTÃO 33

processo penal, assinale a opção correta. 

(A) As provas consideradas ilícitas são inadmissíveis no 

produção de provas derivadas das ilícitas.
(B)

liberdade será de 30 dias.
(C)

iniciado.
(D) Será indispensável o exame de corpo de delito quando 
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QUESTÃO 38

A respeito da execução penal, assinale a opção correta. 

(A) A penitenciária de mulheres será dotada de seção para 
gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças 

responsável estiver presa.
(B)

ao menos dois terços da pena no regime anterior e 
ostente bom comportamento.

(C)

(D)
cumprem pena em regime fechado ou semiaberto 
será concedida autorização para saída temporária do 

QUESTÃO 39

Quanto aos juizados especiais criminais, regulados pela 

opção correta. 

(A) Não se pune quem comete delito de menor potencial 
ofensivo.

(B)
ao autor de infração penal de menor potencial ofensivo 

comparecer. 
(C) O homicídio é considerado infração de menor potencial 

ofensivo.
(D)

infração penal de menor potencial ofensivo e não 
depende de representação da vítima para a punição 
do agressor. 

QUESTÃO 40

de representação e do processo de responsabilidade 

ambiente, assinale a opção correta. 

(A) Constitui conduta criminosa destruir bem especialmente 

legal o ato de pichar monumento urbano. 
(B) Constitui crime o abate de animal simplesmente para 

autorização da autoridade competente.
(C) Constitui abuso de autoridade prolongar a execução 

ordem de liberdade ou de cumpri-la imediatamente.
(D) Quando o abuso for cometido por agente de autoridade 

poder o acusado exercer funções de natureza policial 

QUESTÃO 41 

do registro, da posse, da comercialização de armas e do 
Sistema Nacional de Armas, assinale a opção correta. 

(A) Constitui conduta criminosa tanto a posse quanto o 
porte irregular de arma de fogo. 

(B)

(C)
competente.

(D) Todos os guardas municipais estão proibidos de portar 
arma de fogo. 

QUESTÃO 42

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 
seguida, assinale a opção correta.

avaliação e da seleção das oportunidades previstas.

gerentes de organizações públicas.

precede as demais e constitui a base para as 

uma organização e utilizar os serviços de seus 
funcionários.

A sequência correta é:

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 43

vez mais recorrente devido ao papel fundamental que os 

Liderança designa o processo que visa conduzir um grupo de 

em uma equipe geradora de resultados. Diferentemente do 

voluntariamente e com entusiasmo para o alcance dos 

Entre as características abaixo, indique aquelas que NÃO
são encontradas na concepção de líder.

(A)
(B)
(C)
(D) Impulso para competir contra os membros da equipe e 

intransigência.



Concurso Público – PCPA/2009

CARGO 3 – INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL

QUESTÃO 44

Considere a seguinte situação hipotética.

Um agente público de determinado município é rival 

contra ele relativa a ato de improbidade administrativa 

a aquisição de latas de lixo para os prédios públicos do 

com representação

(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 45

continuidade da Administração Pública. Com o passar do 

ser mal utilizados e se tornaram um poderoso instrumento 

regime de

(A) caixa.
(B) competência.
(C) individualização de responsabilidade.
(D) outras despesas de pessoal.

QUESTÃO 46

correta.

(A)

princípio da isonomia nas licitações públicas.
(B)

licitação. 
(C) Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

(D) Por se tratar de regulamentação de conteúdo 

e as fundações públicas.

QUESTÃO 47

cassação de aposentadoria ou de disponibilidade são 
penas disciplinares.

II – ao servidor punido com pena disciplinar é assegurado 
o direito de pedir reconsideração e recorrer da 
decisão.

III – as penas disciplinares serão aplicadas somente por 
meio de decreto.

provas obtidas por meios ilícitos.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 48

a pena de demissão para casos de: 

(A) improbidade administrativa.
(B) insubordinação grave em serviço.
(C)

da Administração.
(D) revelação de segredo do qual se apropriou em razão 

do cargo.

QUESTÃO 49

mediante licença, assinale a opção INCORRETA.

(A)

(B) É permitido pescar utilizando vegetal que exerce efeito 

serem apanhadas com a mão. 
(C) Não é vedado utilizar equipamento para pescaria que 

(D)
animal para saciar a fome do agente ou de seus 
familiares.

QUESTÃO 50

do patrimônio da sociedade são utilizados para o desbaste 

podia agir para evitá-la.  

Acerca dessa situação, assinale a opção correta.

(A) A conduta é penalmente irrelevante porque não existe 

(B) A conduta é de dolo eventual.
(C)
(D) A lei prevê a conduta como penalmente relevante e 


