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3º Simulado Especial PCDF 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso Polícia Civil do Distrito Federal; 

2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no último do concurso da Polícia Civil; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora Cespe, com alternativas Certo e Errado. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado nesta e na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO no canal do 
Estratégia Concursos no YouTube. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para assisti-la AO 
VIVO e corrigir os erros. 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados durante a transmissão da 
correção da prova. 

 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK – https://estr.news/Simulado-PCDF-03  
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS 
 

TEXTO I 
 

Crianças agora têm serviço de “personal kids” 

para aprender a brincar 

 

Para livrar os filhos dos riscos do sobrepeso e tirá-los 

do mundinho virtual, pais estão recorrendo ao serviço 

profissional para lazer e exercícios. Parece brincadeira, mas não 

é só isso. Os exercícios físicos são planejados para a perda de 

peso e aumento da flexibilidade.  5 

Luta, balé ou natação? Quem tem criança em casa 

sabe que essa oferta limitada de exercícios físicos pode minar a 

tentativa de estimular os filhos a lutarem contra o sobrepeso e 

a ociosidade. “Essas atividades estavam fora da minha realidade 

financeira e minha filha, desde os 5 anos, sempre esteve no 10 
limite para o excesso de peso”, conta a advogada Thaís Chao, 

29 anos. 

A alternativa encontrada pela mãe foi um serviço de 

personal kids. O nome pomposo refere-se a um profissional que 

reserva de 30 a 60 minutos para realizar atividades físicas 15 
variadas com as crianças, tirando os pequenos da ociosidade do 

mundo virtual e as levando para parques e praças. 

Há de tudo um pouco no mercado. Desde ensinar os 

novinhos a pularem corda, escalar e plantar bananeira, até 

aqueles que aproveitam piscinas dos condomínios para praticar 20 
o nado, os quintais de casa para o pique-esconde e até o 

ambiente de academias para mandar ver nos abdominais e 

alguns outros exercícios derivados do crossfit para adultos. 

A hora de uma “aula” como essa varia de R$ 50 a R$ 

140, dependendo da cidade em que o serviço for buscado e 25 
também se o profissional será dividido entre irmãos ou amigos 

do condomínio, bem como a quantidade de vezes por semana 

que as crianças terão à sua disposição esse tipo de serviço. A 

filha da advogada Thaís Chao, por exemplo, faz parte de um 

grupo com outras três crianças que frequentam, duas vezes por 30 
semana, a Praça da Colonização Menonita, em Curitiba. 

Há mais de dois anos realizando as atividades, Laís, de 

10 anos, conseguiu deixar para trás as cobranças do pediatra 

para equilibrar a balança.  “Na última consulta médica 

comparamos o resultado. Não só ela conseguiu manter o peso 35 
de acordo com seu crescimento, como estão muito melhores a 

concentração escolar e a disposição dela. Hoje ela não tem 

preguiça”, comemora a mãe. 

Os resultados foram tão positivos que a irmã mais 

nova, a Alice, de 4 anos, passou a ser parte do grupo também. 40 
“Ela sempre imitava a irmã e agora, um pouco mais velha, está 

fazendo os exercícios. É importante porque desde cedo ela vai 

ter esse hábito e mais facilidade, quando adulta de manter uma 

rotina de exercícios saudáveis. Coisa que nós não tivemos”, 

acrescenta a advogada. “É legal ver como ela respeita as regras 45 
do exercício, ainda que a quantidade passada para ela seja 

menor. As duas adoram”, completa. 

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-

bem/comportamento/personal-kids/ 

 
A respeito de aspectos linguísticos e semânticos do texto 

I, julgue os itens a seguir. 
 

01. Pelas ideias gerais apresentadas, é possível concluir 

que o ócio e a imersão em um mundo virtual, praticados 
em excesso pelas crianças, acarretam efeitos nocivos 

que os preocupam os pais a ponto de surgir o serviço 
objeto do texto. 

 

02. Infere-se que o termo “personal kids” deriva do nome 
geralmente atribuído a profissões que envolvem algum 

tipo de acompanhamento pessoal e individual. 
 

03. Depreende-se do terceiro parágrafo que as atividades 
com as crianças podem ultrapassar o período de uma 

hora, sendo o período “de 30 a 60 minutos” apenas uma 

estimativa geral utilizada na explicação do termo 
“personal kids”. 

 
04. As diversas ocorrências do uso de aspas servem no 

texto a função de marcar a citação literal da advogada 

Thaís Chao. 
 

05. Os benefícios mencionados não estão adstritos a 
perda de peso e redução do isolamento em atividades 

virtuais. 
 

06. A primeira oração do texto expressa uma ideia de 

propósito dos pais ao contratar os profissionais 
denominados “personal kids”: livrar os filhos do 

sobrepeso e tirá-los do mundinho virtual. 
 

07. O diminutivo empregado em “mundinho virtual” (L.2) 

possui caráter dimensional e refere-se ao tamanho 
reduzido do universo virtual infantil. 

 
08. Infere-se do 6º parágrafo que Laís possuía 8 anos 

quando começou a realizar as atividades mencionadas. 
 

09. A correção gramatical seria mantida caso a forma 

“em que” (L.25) fosse substituída por “onde” ou “na 
qual”. 

 
10. A correção gramatical não seria prejudicada caso 

fossem suprimidas as vírgulas que isolam expressão 

“por exemplo” (L.29). 
 

11. Prejudicaria a correção gramatical do texto a 
substituição do segmento “estão muito melhores” (L.36) 

por está muito melhor.   

 
12. Prejudicaria a correção gramatical e os sentidos do 

texto a inserção da preposição “de” antes de “29” 
(L.12). 

 
13. A substituição de “há” (L.18) por “existe” prejudicaria 

a correção gramatical do texto. 
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14. O acento grave indicativo de crase utilizado antes de 

“sua” (L.28) é facultativo e poderia ser suprimido; 
contudo, tornar-se-ia obrigatório caso esse pronome 

fosse suprimido.   
 

TEXTO II 
 

O site “The Intercept” publicou uma série de 

reportagens neste domingo que mostram que o ex-juiz federal 

e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, 

trocou mensagens com o procurador da República Deltan 

Dallagnol, coordenador da Lava Jato, dando orientações sobre 5 

as investigações da força-tarefa em Curitiba. 

De acordo com o “The Intercept”, Moro deu conselhos, 

antecipou decisões e cobrou ações da força-tarefa. As 

reportagens sugerem que Dallagnol teria dúvidas pessoais 

quanto ao conteúdo da denúncia contra o ex-presidente Luiz 10 

Inácio Lula da Silva no caso triplex. Também acusam uma 

suposta atuação irregular entre Moro e Deltan. 

Segundo o “Intercept”, Moro orientou ações e cobrou 

novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro 

pergunta a Dallagnol, segundo o site: “Não é muito tempo sem 15 

operação?”. O chefe da força-tarefa concorda: “É, sim”. 

Numa outra conversa, o site diz que é Dallagnol que 

pede a Moro que decida rapidamente sobre um pedido de 

prisão: “Seria possível apreciar hoje?”, e Moro responde: “Não 

creio que conseguiria ver hoje. Mas pensem bem se é uma boa 20 

ideia”. 

Em outro trecho de conversa, pelo Telegram, segundo 

o “Intercept”, Moro passou para Dallagnol pistas de suposta 

transferência de propriedade para um dos filhos de Lula. 

https://istoe.com.br/mensagens-vazadas-revelam-que-moro-
orientou-investigacoes-da-lava-jato/ 

 

 
Com referência aos sentidos do texto II e às estruturas 

linguísticas nele empregadas, julgue os itens a seguir. 

 
15. Pelos sentidos do texto, a palavra “hoje” (L.3) poderia 

ser substituída adequadamente por “atual”. 
 

16. Não haveria prejuízo à correção gramatical nem aos 

sentidos originais caso o segmento “sugerem que 
Dallagnol teria” (L.9) fosse substituído por mostram que 

tem. 
 

17. Nas linhas 17-18, a partícula “que” possui a mesma 

classificação nas três ocorrências. 
 

18. O segmento Moro responde: “Não creio que 
conseguiria ver hoje” (L.19-20) seria corretamente e 

coerentemente reescrito da seguinte forma: Moro 
respondeu que não cria que conseguisse apreciar 

naquele dia o pedido de prisão. 

 
19. As vírgulas utilizadas no primeiro período do segundo 

parágrafo possuem a mesma justificativa gramatical. 

20. Os termos “dos procuradores” (L.14) e “de 

propriedade” (L.24) exercem a mesma função sintática 
nas orações em que ocorrem.  

 
INFORMÁTICA 

 

21. O protocolo SNMP é atualmente um dos protocolos 

mais usados para gerenciamento de redes de 
computadores, já que permite trabalhar com produtos 

e serviços de diversos fabricantes e permite monitorar 
dispositivos de modo que garantam uma gestão 

administrativa. 
 

22. O Router é um dispositivo de redes de computadores 

responsável por conectar vários computadores em uma 
rede local que mantém uma tabela com os endereços 

MAC de cada computador conectado a ele e a sua 
respectiva porta. 

 

23. O atalho que permite abrir uma nova aba nos 
navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer ou 

Google Chrome instalados em uma máquina com 
sistema operacional Windows é o CTRL + A. 

 

24. Um navegador é um programa de computador criado 
para fazer requisições de páginas na web, recebê-las e 

processá-las. Quando é digitado o endereço de um sítio 
na barra de endereços e pressionada a tecla ENTER, o 

navegador envia uma chamada HTML à procura da 
página solicitada. Se houver uma resposta positiva, ou 

seja, se a página for encontrada, então o navegador faz 

a leitura do conteúdo HTTP da página e mostra-o para 
o usuário. 

 
25. No Thunderbird, o usuário pode criar filtros 

personalizados para que mensagens recebidas 

indesejadas sejam excluídas automaticamente. Entre os 
critérios que podem ser utilizados na definição dos 

referidos filtros, inclui-se a origem da mensagem 
indesejada. 

 
26. A Intranet é uma rede de computadores corporativa 

– privada, restrita e exclusiva a um público específico – 

que se utiliza de tecnologias, padrões e serviços comuns 
à internet com o intuito de compartilhar informações e 

recursos computacionais, além de melhorar a 
comunicação interna entre membros de uma 

organização. 

 
27. A Extranet é uma rede privada de computadores que 

funciona como uma extensão da Intranet, permitindo o 
acesso restrito a usuários externos de uma organização 

via Internet – em geral, parceiros, fornecedores e 

clientes. 
 

28. A Computação em Nuvem é o conjunto de recursos 
que permitem a um usuário de Internet, em qualquer 

lugar, com qualquer sistema operacional e qualquer 
dispositivo de hardware utilizar recursos na Internet da 

mesma maneira que utilizaria tais recursos instalados 

em sua própria máquina. 
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29. A aba “Layout” do Word 2016 oferece recursos de 

edição de texto muito usados por seus usuários. A 
opção “Quebras”, presente nessa guia, possui a opção 

de inserir quebras de seção, quebras de página e 
quebras de parágrafo. 

 
30. Dentre as características essenciais da computação 

em nuvem, temos a elasticidade rápida, o amplo acesso 

à rede, o agrupamento de serviços e o autosserviço sob 
demanda. 

 
31. O Ransomware é um tipo de código malicioso que 

torna inacessíveis os dados armazenados em um 

equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que 
exige pagamento de um resgate para restabelecer o 

acesso ao usuário – trata-se de uma espécie de extorsão 
virtual. 

 
32. Em uma planilha do Microsoft Office Excel, ao se 

tentar inserir a fórmula =$a$3*(b3-c3) em uma célula, 

ocorrerá erro de digitação, pois as fórmulas devem ser 
digitadas com letras maiúsculas. 

 
33. Dentre os princípios de segurança da informação, 

temos a integridade, que garante a proteção da 

informação contra alteração não autorizada; e a 
disponibilidade, que garante que a informação esteja 

disponível para todos os usuários. 
 

34. O Sistema Operacional Linux permite que usuários 
interajam com o computador utilizando tanto CLI 

(Command Line Interface) quanto GUI (Graphic User 
Interface). 

 

35. Uma Distribuição Linux é um sistema operacional 
criado a partir de uma coleção de software construído 

sobre o Kernel do Linux. Dentre as mais difundidas, 

temos: Debian, Ubuntu, RedHat, Fedora e Suse. 
 

36. Uma das novidades do Windows 10 é a Cortana, que 
se trata de um assistente virtual inteligente disponível 

em diversos idiomas – inclusive português. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 Antônio, Thiago, Guilherme, Marília e Manuella 
foram ao cinema e vão ocupar cinco poltronas 

consecutivas em uma fila. Após o cinema, eles vão a uma 
sorveteria que possui mesas redondas com cadeiras 

equiespaçadas. A sorveteria oferece sorvetes de 8 

sabores diferentes em casquinhas com 1, 2 ou 3 bolas. A 
ordem em que as bolas forem colocadas na casquinha 

não fará a escolha ser diferente. 
 

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. 

 
37. Se Thiago e Guilherme não querem sentar um ao lado 

do outro, então eles podem ocupar as cinco poltronas 
de mais de 70 maneiras diferentes. 

38. Se as mulheres devem sentar juntas, então eles 

podem ocupar as cinco poltronas de mais de 50 
maneiras diferentes. 

 
39. Se Guilherme e Manuella devem sentar juntos na 

sorveteria, então há mais de 10 maneiras diferentes 
para acomodar os cinco em uma mesa dessa sorveteria. 

 

40. Marília deseja escolher uma casquinha com três bolas 
de sorvetes não necessariamente de sabores diferentes. 

Logo, Marília pode escolher sua casquinha de mais de 
150 maneiras diferentes. 

 

41. Thiago solicitou uma casquinha com 2 bolas de 
sorvete. Se as duas bolas serão escolhidas 

aleatoriamente pelo sistema da sorveteria, então a 
probabilidade de Thiago ter uma casquinha com 2 bolas 

de sorvete de sabores iguais é inferior a 25%. 
 

 

Considere que as letras P, Q, R e T representem 

proposições e que os símbolos ¬, ∧, ∨ e → sejam 

operadores lógicos que constroem novas proposições e 

significam “não”, “e”, “ou” e “então”, respectivamente. Na 

lógica proposicional, cada proposição assume um único 

valor (valor-verdade), que pode ser verdadeiro (V) ou 

falso (F), mas nunca ambos. 

Com base nas informações apresentadas no texto acima, 

julgue os itens a seguir. 

 
42. As tabelas de valorações das proposições 𝑃 → (𝑄 ∨

¬𝑅) e (¬𝑄 ∧ 𝑅) → ¬𝑃 são iguais. 

43. Se as proposições P e Q são verdadeiras, então a 

proposição (¬𝑃) → (¬𝑄) também é verdadeira. 

 
44. As proposições (𝑃 ∨ 𝑄) → 𝑇 e (𝑃 → 𝑇) ∨ (𝑄 → 𝑇) são 

logicamente equivalentes. 

 

45. O número de linhas da tabela-verdade da proposição 
(𝑃 ∧ 𝑄) ∨ 𝑅 é igual a 6. 

 
46. Se 𝑃 é a proposição “Brunno é soteropolitano” e 𝑄 é 

a proposição “Guilherme é recifense”, então a negação 

da proposição 𝑃 ∧ ¬𝑄 é logicamente equivalente à 

proposição “Se Guilherme não é recifense, então Brunno 

não é soteropolitano”. 
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O triângulo retângulo ABC da figura abaixo tem catetos 

AB = 8 cm e AC = 6 cm. Pelo ponto D, médio da 

hipotenusa, traçou-se o segmento DE perpendicular a 

BC. 

 

A respeito dessas informações, julgue os itens a seguir. 

47. A soma das medidas dos ângulos ACD e AED é igual 
a 180°. 

 
48. Os triângulos ABC e DBE são semelhantes. 

 
49. O segmento AE mede mais de 2 centímetros. 

 

 
Considere que todos os editores de vídeo do 

Estratégia trabalhem com a mesma eficiência, isto é, a 
quantidade de trabalho que cada um realiza é a mesma 

para todos, em um mesmo período de tempo. Nesse caso, 

se 3 editores sobem 36 aulas em vídeo de 3 horas de 
duração para o site em 12 dias, então: 

 
50. 3 editores sobem 3 aulas em vídeo de 3 horas de 

duração para o site em 1 dia. 
 

51. 1 editor sobe 1 vídeo de 3 horas de duração para o 

site em 1 dia. 
 

52. Em um grupo de 100 pessoas, sabe-se que: 
 

- 15 nunca foram vacinadas;  

- 32 só foram vacinadas contra a doença A;  

- 44 já foram vacinadas contra a doença A;  

- 20 só foram vacinadas contra a doença C;  

- 2 foram vacinadas contra as doenças A, B e C;  

- 22 foram vacinadas contra apenas duas doenças. 

 

De acordo com as informações, o número de 

pessoas do grupo que só foi vacinado contra ambas as 

doenças B e C é 12. 

ATUALIDADES 
 

 
A proposta de todos os países do Mercosul 

compartilharem a mesma moeda existe desde a fundação do 
bloco, em 1991. Nunca, porém, houve um plano concreto que 
desse andamento de fato a essa ideia. 

Desde que o Mercosul foi criado, o Brasil e 
especialmente a Argentina, as duas maiores economias da 
região, passaram por grandes crises econômicas, incluindo 
desvalorização da moeda. 

“Experiências de unificação monetária que existiram no 
mundo foram consequência de projetos políticos mais 
ambiciosos, processos muito mais amplos em que os países 
precisaram, em determinado momento, aproximar os pilares 
econômicos para aprofundar essa aproximação. Esse não é o 
caso entre Brasil, Argentina e Mercosul hoje”, disse Rafael 
Cortez.  

Para concretizar uma ideia de moeda única, seriam 
necessários anos de trabalho conjunto e próximo entre as 
equipes econômicas do Brasil e da Argentina. Os dois países, 

que estão passando por dificuldades distintas para retomar o 
crescimento econômico, teriam que implementar juntos políticas 
fiscais, de emprego e de preços e macroeconômica. 

 
Disponível em: https://bit.ly/2XDvC1c. (adaptado) Acesso em 

12/06/2019. 
 

Considerando que o texto acima tem caráter motivador, 

julgue os itens a seguir a respeito da economia 
internacional e dos múltiplos aspectos a ela 

relacionados. 
 

53. O Euro, moeda única da União Europeia não é 
adotado por todos os países do bloco europeu, inclusive 

o Reino Unido e a Itália. 
 

54. Outras moedas únicas formalizadas são o franco CFA, 

em países da África, e o dólar do Caribe Oriental, 
compartilhado entre países do mar do Caribe. 

 

55. Paraguai e Venezuela foram suspensos do 

MERCOSUL com base no Protocolo de Ushuaia, 
conhecido como a cláusula democrática do bloco 

regional. 
 

56. Os impactos da tecnologia no mundo do trabalho são 

necessariamente imediatos e implicam no surgimento 
de novas profissões. 

 

Acerca das migrações internacionais, julgue os itens a 

seguir. 
 

57. As migrações internacionais, de maneira geral, são 
bem-vindas nos países desenvolvidos. 

 

58. A globalização tem facilitado as migrações, tanto pela 
redução do custo dos transportes quanto pela expansão 

da utilização da internet e das telecomunicações. 
 

59. Em geral, as exigências e o controle sobre a 
imigração são menores para a mão de obra de baixa e 

média qualificação, pois, geralmente, imigrantes 

recebem salários menores do que os nacionais dos seus 
países, o que diminui o custo de mão-de-obra de 

empresas dos países de destino. 
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60. Entre as estratégias utilizadas pelos Estados Unidos 

para endurecer o controle da entrada de ilegais no 
maior corredor migratório bilateral do mundo estão a 

mobilização de militares na fronteira e a ameaça de 
imposição de sobretaxas para produtos importados. 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

 
61. Normas de eficácia limitada não produzem qualquer 

efeito até que seja editada a norma regulamentadora 
exigida pelo texto constitucional. Enquanto não editada 

a norma regulamentadora, fica obstaculizado o exercício 

de direito previsto na Constituição, motivo pelo qual 
será cabível mandado de injunção. 

 
62. Estrangeiros não residentes no Brasil são titulares de 

direitos fundamentais, dentre os quais o direito de 

propriedade e a liberdade de locomoção. 
 

63. O ensino religioso em escolas públicas, de matrícula 
facultativa, deve ter caráter não confessional, com o 

objetivo de assegurar a liberdade religiosa. 

 
64. O Ministério Público tem poder para determinar a 

quebra de sigilo bancário de pessoa jurídica de direito 
privado, a fim de apurar a investigação de crimes 

praticados por seus diretores. A quebra de sigilo 
bancário, todavia, dependerá de já ter sido instaurado 

o processo penal. 

 
65. Compete privativamente à União legislar sobre 

vencimentos dos membros das polícias civil e militar e 
do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. 

 

66. O Presidente da República tem competência para 
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e as 

emendas constitucionais, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução. 

 
67. O Presidente da República poderá, em caso de 

urgência e relevância, editar medidas provisórias, as 

quais deverão ser submetidas de imediato ao Congresso 
Nacional. Segundo a Constituição Federal, as medidas 

provisórias não poderão versar sobre direito penal, 
processual penal e processual civil. 

 

68. O controle externo da atividade policial, que busca 
corrigir abusos e desvios nessa atividade, é realizado 

pelo Ministério Público, nos termos de lei complementar. 
 

 
LEI ORGÂNICA DO DF 

 

69. Com base na Lei Orgânica do DF (LODF), julgue o 
item a seguir. Um dos valores fundamentais 

expressamente previsto na LODF é a preservação de 
sua autonomia como unidade federativa. 

 

70. Com base na Lei Orgânica do DF (LODF), julgue o 

item a seguir. De acordo com o art. 4º, da LODF, é 
assegurado o exercício do direito de petição ou 

representação, dependendo de pagamento de taxas ou 
emolumentos, ou de garantia de instância. 

 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 
Em relação ao regime jurídico-administrativo e à 

administração pública, julgue os itens abaixo. 
 

71. O direito de greve dos servidores públicos constitui 

norma constitucional de eficácia limitada, motivo pelo 
qual os servidores públicos não podem usufruir de tal 

direito enquanto não for editada a norma 
regulamentadora. 

 

72. O poder de polícia, o fomento e o serviço público 
integram as atividades finalísticas que formam a 

administração pública em seu sentido funcional. 
 

73. A fusão de ministérios constitui concentração, 

enquanto a extinção de uma autarquia constitui 
centralização. 

 
A respeito da responsabilidade civil do Estado, dos atos e 

poderes administrativos e do controle da administração 
pública, julgue os itens a seguir. 

 

74. O Estado não pode ser responsabilizado por atos de 
multidões, exceto quando restar comprovada que o 

dano poderia ser evitado pelos agentes do Estado, que 
se omitiram culposamente, aplicando-se a teoria da 

culpa administrativa. 

 
75. O mérito do ato administrativo constitui o juízo de 

conveniência e oportunidade do agente público, 
insindicável pelo Poder Judiciário, salvo quando estiver 

se tratando de avaliação da razoabilidade e da 
proporcionalidade, que permitirá o controle de mérito 

para evitar exageros. 

 
76. A emissão de ordem manifestamente ilegal pelo 

superior hierárquico constitui exceção à presunção de 
legitimidade, na medida em que o agente público 

subordinado deverá se negar a cumprir a ordem, em 

virtude da ilegalidade patente. 
 

77. A edição, por autoridade em poder de comando, de 
atos normativos de efeitos internos editados para 

ordenar a atuação dos subordinados representa 

manifestação do poder hierárquico. 
 

78. No controle por vinculação, a administração direta 
exercerá o controle sobre a entidade administrativa 

subordinada de forma plena e ilimitada. 
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João ocupou o cargo de prefeito municipal de 

determinado município por dois mandatos consecutivos, 
em virtude de sua reeleição. O primeiro mandato se 

encerrou em 31/12/2012 e o segundo em 31/12/2016. 
Em julho de 2012, ainda no primeiro mandato, ele 

cometeu ato de improbidade administrativa, mediante 
conduta dolosa. No final do exercício de 2016, João 

deixou o cargo, concluindo o seu segundo mandato. Em 

setembro de 2017, o próprio município em que ele era 
prefeito moveu ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa. 
 

A respeito da situação hipotética acima, julgue os itens 

seguintes. 
 

79. A ação de improbidade já estará prescrita, uma vez 
que decorreu o prazo de cinco anos desde o término do 

mandato em que a conduta foi cometida. 
 

80. O município não é parte legítima para mover ação de 

improbidade administrativa, pois tal atribuição cabe ao 
Ministério Público. 

 
 

DIREITO PENAL 
 

 
81. O princípio da adequação social estabelece que 

condutas que sejam socialmente aceitas ou toleradas 
pela sociedade, ainda quando previstas em lei como 

crime, não devem ser consideradas como 

materialmente típicas. 
 

82. Sobrevindo lei nova abolitiva, cessará eventual pena 
imposta ao condenado, bem como os efeitos penais da 

condenação, como a reincidência, não sendo afetados, 

porém, os efeitos extrapenais da condenação. 
 

Texto base para os itens 83 a 86. 
 

Em uma embarcação de natureza privada, mas de 
bandeira brasileira, embarcam José, Pedro e Maria, todos 
brasileiros e maiores de dezoito anos. Quando a embarcação se 
encontrava em alto-mar, José decide matar Maria, sua irmã, 
para se tornar o único herdeiro da fortuna da família. Para tanto, 
solicita auxílio a Pedro, seu amigo, pedindo a este que fique do 
lado de fora da cabine, para que ninguém o surpreenda no 
momento do ato criminoso. Pedro aceita a proposta e o crime é 
executado com sucesso. 

 
Atento ao caso narrado, responda os itens 83 a 86. 

 
83. Neste caso, será aplicável a lei penal brasileira, pelo 

princípio da territorialidade. 

 
84. José e Pedro deverão responder pelo delito de 

homicídio doloso consumado qualificado pelo motivo 
fútil. 

 

85. Por sua participação ter sido de menor importância, 
Pedro poderá ter sua pena reduzida de um a dois terços. 

 

86. Caso fique comprovado que José tinha doença mental 

e que, à época do fato, era apenas parcialmente capaz 
de entender o caráter ilícito de sua conduta e 

comportar-se de acordo com este entendimento, caberá 
redução de sua pena de um a dois terços. 

 

87. O crime de furto se consuma no momento em que o 

agente tem a posse mansa e pacífica da res furtiva, 
desde que por um período razoável de tempo, tendo 

sido adotada a teoria da amotio. 
 

88. Para a caracterização da receptação dolosa imprópria 

é indispensável a boa-fé do terceiro adquirente. 
 

89. A diferença fundamental entre os crimes de 
estelionato e furto qualificado pelo emprego de fraude 

reside no fato de que no primeiro o agente emprega a 
fraude para fazer com que a vítima espontaneamente 

entregue a vantagem indevida; no furto mediante 

fraude, por sua vez, o agente emprega fraude para fazer 
com que a vítima diminua sua vigilância sobre a coisa, 

facilitando sua subtração pelo infrator. 
 

90. O crime de estupro de vulnerável se caracteriza 
independentemente do consentimento da vítima ou do 

fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente 
ao crime. 

 

91. Por se tratar de crime formal, a tentativa é 

inadmissível no crime de concussão. 
 

92. Situação hipotética: José e Pedro, respectivamente 

pai e filho, praticaram um crime de furto, tendo 
subtraído uma motocicleta, pertencente a Marcos. 

Durante as investigações, a polícia chega até José. 
Interrogado, José afirma falsamente que praticou 

sozinho o crime de furto, de forma a proteger o filho 

Pedro. Assertiva: neste caso, José deverá responder 
pelo crime de autoacusação falsa de crime. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

 
93. Em razão do sigilo imposto ao Inquérito Policial, a 

autoridade policial deverá negar ao defensor o acesso 
aos autos do inquérito policial, exceto se houver decisão 

judicial em sentido contrário. 

 
Texto base para os itens 94 a 96 

 
Após receber notícia anônima da prática de 

determinado crime de lesão corporal gravíssima, a autoridade 
policial realizou diligências preliminares, para apurar a 
veracidade das informações. Após atestar a procedência das 
informações, a autoridade policial instaurou o Inquérito Policial. 
Durante as investigações, porém, restou comprovado que o fato 
foi praticado em legítima defesa, motivo pelo qual o Inquérito 
Policial foi arquivado pelo Juiz, após promoção de arquivamento 
formulada pelo Ministério Público. Dois meses depois, não tendo 
havido ainda a extinção da punibilidade, descobre-se um vídeo, 
gravado por um popular que havia presenciado o fato, restando 
evidente pela análise do vídeo que não teria havido legítima 
defesa. 
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Atento ao caso narrado, responda os itens 94 a 96. 

 
94. A conduta da autoridade policial ao receber a notícia 

anônima de crime foi correta, não sendo possível a 
instauração do inquérito policial, nestas circunstâncias, 

sem a verificação prévia da procedência das 
informações. 

 

95. Será possível desarquivar o inquérito policial em 
razão da prova nova surgida, conforme entendimento 

mais recente do STF. 
 

96. Apesar de, em regra, não participar do arquivamento 

do inquérito, a autoridade policial poderia, neste caso 
específico, proceder diretamente ao arquivamento do 

inquérito policial. 
 

97. Apesar de as medidas cautelares diversas da prisão 
serem decretadas pela autoridade judiciária, existe no 

ordenamento jurídico hipótese de medida cautelar 

diversa da prisão a cargo da autoridade policial. 
 

98. Quando o preso se recusar a assinar, não souber ou 
não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será 

assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua 

leitura na presença deste. 
 

99. Situação hipotética: José, condenado dois anos 
antes pela prática do crime de receptação, está agora 

sendo processado criminalmente pela prática do crime 
de furto simples, cuja pena é de reclusão de 01 a 04 

anos e multa. Antes da instrução, fica evidenciado que 

José está ameaçando testemunhas, e o MP requer ao 
Juízo a prisão preventiva de José. Assertiva: Neste 

caso, apesar de ser reincidente, não será cabível a 
decretação da prisão preventiva, em razão da pena 

máxima cominada ao delito de furto simples. 

 
100. O exame de corpo de delito é indispensável nos 

crimes que deixam vestígios, não podendo ser suprido 
pela confissão do acusado. A realização do exame fica 

a cargo de um perito oficial e, na sua falta, o exame 

será realizado por duas pessoas idôneas, 
preferencialmente portadoras de diploma de curso 

superior, denominadas “peritos não oficiais”. 
 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 

 

101. A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é de 
nível superior e compõe-se dos cargos de Delegado de 

Polícia, Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Agente 

de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial e 
Agente Policial de Custódia. 

 
Julgue os itens a seguir, tendo em vista o disposto na Lei 

Federal nº 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico 
peculiar dos funcionários policiais civis da União e do 

Distrito Federal. 

 

102. Pedro, nascido em Madri, Espanha, é brasileiro 

naturalizado. Nessa situação, de brasileiro naturalizado, 
ele não cumpre os requisitos para matrícula na 

Academia Nacional de Polícia. 
 

103. O órgão competente organizará para cada vaga a 
ser provida por meio de promoção por merecimento 

uma lista não excedente de três candidatos. 

 
104. João, Agente da PCDF, deixou de comunicar, 

imediatamente, à autoridade competente faltas ou 
irregularidades que presenciou. A conduta de João é 

punida com Repreensão. 

 
105. A função policial, pelas suas características e 

finalidades fundamenta-se no respeito aos direitos 
humanos e à democracia. 

 
Os itens a seguir dizem respeito ao regramento 

estabelecido pelo Decreto Federal nº 59.310/1966. 

Julgue-os. 
 

106. Pedro e João, policiais civis do DF, possuem o 
mesmo tempo dentro da classe, estando empatados na 

antiguidade. Nesse caso, o primeiro critério de 

desempate é o do funcionário mais idoso. 
 

107. É permitida a acumulação de tempo de serviço 
prestado concorrentemente em dois ou mais cargos ou 

funções da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, 
Autarquias e Sociedades de Economia Mista, desde que 

acumuláveis. 

 
108. Prescreve em dois anos a transgressão sujeita às 

penas de repreensão, multa ou suspensão. 
 

 
LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE 

 

 

A Lei Maria da Penha, nº 11.340/2006, tem como 
objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. No contexto da referida Lei, 

julgue os itens a seguir. 
 

109. A violência doméstica familiar contra a mulher é 
sempre julgada pelos Juizados Especiais Criminais. 

 

110. A violência doméstica é aquela praticada na unidade 
doméstica, no espaço caseiro, sendo indispensável o 

vínculo familiar, e o sujeito ativo pode ser a mulher ou 
o homem, bastando estar caracterizado o vínculo de 

relação doméstica, de relação familiar ou de afetividade, 

sem importar o gênero do agressor. 
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Considere o seguinte caso hipotético. A Força 
Nacional está atuando legalmente em Salvador. O civil “X”, 
irmão de um Policial Militar do Estado de São Paulo que integra 
a Força Nacional, residente na referida cidade, se envolveu em 

acidente de trânsito sem vítimas, ao abalroar o veículo do 
condutor “Y”. Após se identificar como irmão do Militar do 
Estado integrante da Força Nacional, foi violentamente agredido 
por “Y”, que confessou ter assim agido apenas por saber dessa 
condição. As agressões provocaram lesões corporais 
gravíssimas no civil “X”. 

 

111. Diante do exposto, é correto afirmar que o crime 
praticado por “Y” é considerado hediondo, pois o civil 

“X” foi vítima de lesão corporal dolosa de natureza 

gravíssima apenas por ser irmão de Militar do Estado 
em razão de sua função. 

 
Considere a seguinte situação hipotética: João, agente 

público, foi processado e, ao final, condenado à pena de 
reclusão, por dezenove anos, iniciada em regime 

fechado, pela prática do crime de tortura, com resultado 

morte, contra Raimundo. 
 

112. Nos termos da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, 
essa condenação acarretará a perda do cargo, função 

ou emprego público como efeito necessário, mas não 

automático. 
 

Policial militar, em diligência para cumprir mandado de 
prisão, sem justa causa, pratica violência física contra 

aquele que está sendo preso, por entender repugnante 
o crime praticado, como forma de castigá-lo. No 

entanto, a violência acaba por causar a morte do 

agredido, o que não foi previsto pelo policial. 
 

113. A conduta do policial consiste em crime de tortura 
qualificada pelo evento morte. 

 

Considere o seguinte caso hipotético. O criminoso “X”, 
integrante de uma determinada organização criminosa, 

após a sentença que o condenou pela prática do crime, 
decide voluntariamente e na presença de seu defensor, 

colaborar com as investigações. Nas suas declarações, 

“X” revela toda a estrutura hierárquica e a divisão de 
tarefas da organização. Alguns dias após, arrepende-se 

e decide retratar-se das declarações prestadas. 
 

114. Diante do exposto e nos termos da Lei nº 
12.850/2013, é correto afirmar que na hipótese de 

retratação, as provas produzidas pelo colaborador não 

poderão ser utilizadas em seu desfavor, mas apenas em 
detrimento dos interesses dos coautores e partícipes. 

 
Nos termos da Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas), 

julgue o item a seguir. 

 
115. É correto afirmar que o tráfico ilícito de drogas é 

crime hediondo, insuscetível de sursis, graça, indulto, 
sendo apenas possível a anistia e a liberdade provisória. 

 

Caio, dependente de substância entorpecente, 

para sustentar o vício, é quem busca a droga e repassa a 
seus amigos, também usuários. Caio paga a droga com o 

dinheiro dos amigos. Nunca cobrou nada pelo “serviço” 
de buscar a droga, ficando com parte dela para uso 

próprio. Em uma das vezes em que foi buscar a droga, no 
caso, maconha, acabou preso, com 100 g da substância. 

 

116. Diante da situação hipotética, e tendo em conta a 
parte penal da Lei de Drogas, é correto afirmar que Caio 

não será acusado de tráfico de entorpecentes (art. 33), 
pois o tipo penal expressamente exige que as condutas 

nele previstas sejam realizadas mediante pagamento. 

 
Quanto à Lei de Execução Penal, julgue os itens 

subsecutivos. 
 

117. O reconhecimento de falta grave decorrente do 
cometimento de fato definido como crime doloso no 

cumprimento da pena não prescinde do trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória no processo 
penal instaurado para apuração do fato. 

 
118. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar 

no âmbito da execução penal, é imprescindível a 

instauração de procedimento administrativo pelo diretor 
do estabelecimento prisional, assegurado o direito de 

defesa, a ser realizado por advogado ou defensor 
público. 

 
Beltrano Benedito estava andando por uma estrada rural 

e encontrou um filhote de Jaguatirica ferido. Levou-o 

para casa e, após cuidar dos ferimentos, passou a criá-
lo como se fosse seu animal doméstico. 

 
119. Em conformidade com o disposto na Lei no 

9.605/1998, é correto afirmar que a ação de Beltrano 

se tipifica como crime contra a fauna, que o sujeita à 
pena de detenção e multa, mas o juiz, considerando as 

circunstâncias, poderá deixar de aplicar a pena. 
 

Considere a seguinte situação hipotética: “A” recebe 

autorização da Prefeitura Municipal de São Paulo para 
grafitar um prédio de sua propriedade e, durante a 

execução do trabalho, amplia seu grafite e consta, 
propositalmente, sua manifestação artística nos muros 

de um monumento tombado em virtude do seu valor 
histórico. 

 

120. Diante dessa situação, é correto afirmar que “A” não 
cometeu crime, pois estava autorizado pela Prefeitura 

Municipal, porém deverá apagar o grafite do 
monumento. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 

 

João foi indiciado em inquérito policial (IP), e, no curso deste, o juiz competente, de ofício, decretou a prisão 

temporária do dito indiciado. Para defender seus interesses, João constituiu um advogado que, na primeira oportunidade, 
requereu ao delegado de polícia responsável acesso a todos os elementos de prova no curso do IP, para permitir a ampla 

defesa de seu cliente, de modo a se garantir, assim, o devido processo legal. 

 
Acerca da situação hipotética acima apresentada e do IP, redija um texto dissertativo que atenda, de modo fundamentado, 

às determinações e aos questionamentos seguintes. 
 

a) Apresente o conceito e a finalidade do IP. [Valor: 4,00 pontos]; 

b) Descreva 4 características do IP. [Valor: 4,00 pontos]; 

c) Comente sobre o valor probatório do IP. [Valor: 6,00 pontos]; 

d) A instauração de IP é indispensável? Justifique. [Valor: 6,00 pontos]; 

e) Na situação considerada, a prisão temporária de João, nos moldes em que foi decretada — de ofício — foi legal? 

Justifique. [Valor: 8,00 pontos]; 

f) Na situação considerada, há fundamento legal para o direito de acesso do defensor de João aos elementos de 

prova no curso do IP? Em sua resposta, destaque o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito. [Valor: 10,00 

pontos] 

 

Resposta em até 30 linhas. 
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