
1 
4º Simulado Especial – Concurso PCDF - 11/01/2020 

 

 

  



2 
4º Simulado Especial – Concurso PCDF - 11/01/2020 

 

Simulado Especial 
4º Simulado PCDF 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PCDF; 

2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “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 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, 
pois o vídeo ficará disponível apenas na área do aluno. 

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 - http://bit.ly/Simulado-PC-DF-Online-11-01-20 
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PORTUGUÊS 
 
Texto 1 
 

“Uma das coisas mais perigosas da vida é gente 
que concorda com você o tempo todo”, diz 

Cortella 
 

Professor, filósofo e escritor, Mario Sergio Cortella 
falou sobre a crise e os novos paradigmas em evento 

para investidores 
 

Por Giovanna Maradei, 08 Jul 2019  
 

“Uma das coisas mais perigosas da vida é gente 
que concorda com você o tempo todo. Um adversário fraco 
te enfraquece. Um concorrente burro te emburrece. Uma 
oposição frágil, fragiliza um governo”. É dessa premissa que 
parte o filósofo Mario Sergio Cortella em sua fala para 
empresários durante o Expert 2019, evento de 
investimentos organizado pela XP que aconteceu semana 
passada, em São Paulo. 

Convidado a pensar sobre os paradigmas dos 
tempos atuais, o professor frisou a importância de suspeitar 
de si mesmo, o tempo todo, para se ter sucesso, tanto nos 
negócios, quanto na vida. Para Cortella, duvidar de suas 
certezas e ter o que ele chama de “humildade intelectual”, 
ou seja, estar disponível a aprender sempre é a única forma 
de combater o risco de ficar ultrapassado e, de fato, se 
preparar para tomar decisões corajosas – especialmente 
necessárias em tempos de crise, como os que o Brasil vive 
hoje. 

Sobre a temida crise, por sinal, Cortella busca 
tranquilizar o público e defende que momentos “graves” 
são também momentos “grávidos”, que podem dar luz a 
uma nova situação, de acordo com a forma que o 
encaramos. 

“Seres humanos são como tapetes. Às vezes, 
precisam ser sacudidos”, brinca o palestrante, sem deixar 
de reforçar: “E quem nos sacode não é quem mais se parece 
com a gente”. 

https://epocanegocios.globo.com 

 
Julgue os itens seguintes, relativos às ideias e aos 

aspectos linguísticos do texto. 
 
01. Infere-se do texto que pessoas fracas precisam de 

adversários fortes para seu crescimento 
profissional. 

 
02. A expressão “momentos ‘graves’ são também 

momentos ‘grávidos’” (3º parágrafo) apresenta um 
jogo de palavras a fim de demonstrar que o 
crescimento pode ser gerado a partir de uma 
situação de crise. 

 
03. A premissa de que parte o filósofo Mario Sergio 

Cortella leva em consideração que as pessoas não 
devem se deixar acomodar numa zona de conforto. 

 

04. Entende-se do texto que muitas vezes o que nos 
impulsiona a crescer são as crises provocadas por 
quem nos é semelhante. 

 
05. O texto de Giovanna Maradei é essencialmente 

expositivo, pois não há defesa de argumento por 
parte da autora. 

 
06. O sentido original e a correção gramatical seriam 

mantidos se a preposição “de”, localizada no trecho 
“o que ele chama de ‘humildade intelectual’” (2º 
parágrafo), fosse suprimida. 

 
07. A fim de manter a combinação com a terceira 

pessoa do discurso em “você” (1º parágrafo), as duas 
ocorrências do pronome “te” (1º parágrafo) podem 
ser substituídas por lhe.  

 
08. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, os 

vocábulos “É” e “que”, localizados no último período 
do primeiro parágrafo, poderiam ser suprimidos, 
desde que a palavra “dessa” fosse grafada com inicial 
maiúscula. 

 
09. Segundo o texto, a única forma de combater o risco 

de ficar ultrapassado é duvidar das certezas.  
 
10. As aspas empregadas em “humildade intelectual” 

(2º parágrafo), “graves” (3º parágrafo) e “grávidos” 
(3º parágrafo) destacam exatamente a mesma 
intenção comunicativa no texto. 

 
11. O verbo “frisou” (2º parágrafo) foi empregado no 

sentido de salientar, destacar, ser análogo. 
 
12. O vocábulo “sempre” (2º parágrafo) é classificado 

como um advérbio temporal, o qual modifica o verbo 
“é” (2º parágrafo). 
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Texto 2 
 

Cada vez mais se fala em liderança e da 
importância de quem lida com pessoas ser capaz de educá-
las e educar-se. Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do 
oprimido, escreveu: “Ninguém educa ninguém, ninguém se 
educa sozinho. As pessoas se educam reciprocamente numa 
relação, mediatizada pelo mundo”. Ao olhar a frase na sua 
inteireza, Paulo Freire afirma que ninguém é só educador, 
porque quem educa também é educado, quem ensina 
também é ensinado. As pessoas se educam reciprocamente 
na convivência, na relação, isso significa que ninguém é 
exclusivamente líder. Somos líderes e liderados. Somos 
capazes de inspirar ideias, pessoas e projetos em várias 
direções e somos capazes de ser inspirados. 

Existem três atributos essenciais para um líder 
educador: generosidade mental, coerência ética e 
humildade intelectual. Todos estão reunidos 
brilhantemente na frase de Beda, um britânico que viveu no 
século 8: “Há três caminhos para o fracasso: não ensinar o 
que se sabe; não praticar o que se ensina; não perguntar o 
que se ignora”. De outro modo, pode-se dizer que há três 
caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, isto é, 
generosidade mental; praticar o que se ensina, ou seja, 
coerência ética; perguntar o que se ignora, isto é, humildade 
intelectual. 

Mario Sergio Cortella  

https://revistamelhor.com.br/a-capacidade-de-proteger-o-futuro 
 

13. O primeiro parágrafo se baseia na ideia de um 
círculo virtuoso, em que há uma relação de 
interdependência entre agente e paciente, como 
exemplificado em “Somos líderes e liderados”. 

 
14. O pronome “se”, nas três ocorrências do segmento 

“não ensinar o que se sabe; não praticar o que se 
ensina; não perguntar o que se ignora” (2º 
parágrafo), sinaliza que os agentes dos verbos 
“sabe”, “ensina” e “ignora” estão indeterminados, 
mas os sujeitos desses verbos são determinados e de 
valor paciente. 

 
15. Mantém a correção gramatical e o sentido original 

a reescrita do trecho “com pessoas ser capaz de 
educá-las” (1º parágrafo) da seguinte forma: com 
pessoas serem capazes de educá-las. 

 
16. O sinal de dois-pontos no segundo parágrafo 

precede uma enumeração que explicita os “três 
atributos essenciais para um líder educador”. 

 
17. Na oração “ninguém se educa sozinho” (1º 

parágrafo), o deslocamento do termo “se” para 
imediatamente após a forma verbal “educa” — 
educa-se — comprometeria a correção gramatical 
do texto. 

 
18. Nos trechos “ninguém é exclusivamente líder” (1º 

parágrafo) e “Existem três atributos essenciais para 

um líder educador” (2º parágrafo), a palavra “líder” 
encontra-se com distintos valores morfológicos e 
sintáticos. 

 
19. O verbo “há”, no segmento “que há três caminhos 

para o sucesso” (2º parágrafo), pode ser substituído 
por existe, mantendo-se a correção gramatical e o 
sentido original. 

 
20. Preserva a correção gramatical a substituição da 

vírgula antes de “isso significa” (2º parágrafo) por 
ponto final, desde que a palavra “isso” seja iniciada 
com letra maiúscula. 

 
 

INGLÊS 
 

Should the police monitor social media? The 
question seems to have an obvious answer. Social media, 
says Joe Giacalone, a retired New York Police Department 
detective who now teaches at John Jay College, is “a treasure 
trove for investigators. People post 5 stuff they shouldn’t… 
vehicles, weapons, you name it. If you’re dumb enough to 
post something on social media and you’re wanted for a 
crime, you deserve to get caught.” In this sense, social media 
is no different from any other public space. If criminals brag 
about or 9plot their exploits publicly online, police should 
be able to use that information without obtaining a warrant, 
just as if they overheard chatter in a bar or on a street 
corner. 

12    But there is a difference between an 
individual officer looking at posts from someone suspected 
or accused of a specific crime, and the sort of mass 
monitoring made possible by data-scraping and automated 
surveillance. There is also a difference between looking for 
evidence of criminal activity and monitoring politically 
unpopular, but still legally protected, speech. Records 
obtained by the American Civil Liberties Union of Northern 
California (aclu-nc) revealed that in 2015 a police 
department in Fresno used a social-media monitoring firm 
that boasted it could “avoid the warrant process when 
identifying social-media accounts for particular 
individuals,” and could “identify threats to public safety” by 
monitoring terms including “police brutality”, “we want 
justice”, “Dissent” and “Black lives matter”. Other law-
enforcement agencies in California used a similar service 
whose marketing materials referred to “unions [and] 
activist groups” as “overt threats”. 
 

https://www.economist.com/united-states/2019/02/21/americas-
cops-take-an-interest-in-social-media 

 
Based on the text above, judge the following items.  
 

21. The expression “dumb enough” (Parágrafo 1) 
refers to the fact that some people show a lack of 
intelligence or good judgment in posting stuff online. 

 
22. The author is critical of people who brag about 

their deeds or future plans publicly online. 
 

https://www.economist.com/united-states/2019/02/21/americas-cops-take-an-interest-in-social-media
https://www.economist.com/united-states/2019/02/21/americas-cops-take-an-interest-in-social-media
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23. The author of the text suggests that looking for 
evidence of criminal activity is as legal as and 
monitoring politically unpopular speech. 

 
24. Parágrafo 2, the connector “But” introduces a 

contrast. 
 
25. The sentence “…police should be able to use that 

information without obtaining a warrant…” 
(Parágrafo 1) can be correctly paraphrased in the 
following terms: There is no need to obtain a 
warrant in order to the police use that information. 

 

 
RIDE 

 
O projeto de Lucio Costa para o Plano Piloto de 

Brasília concretiza todos os seus ideais humanistas, 
libertários e de valorização da cultura brasileira. Fez 
uma cidade-jardim ao emoldurar os prédios com 
uma faixa verde pensando em dar qualidade de vida 
à população. Inaugurou uma nova maneira de viver 
com as superquadras, onde os moradores poderiam 
encontrar todos os serviços que precisavam a 
poucos metros de casa.  

Lúcio Costa, Brasília: a cidade que inventei (Relatório 
do Plano Piloto de Brasília), CODEPLAN/GDF, 1991 
(com adaptações). 

 
Tendo o texto acima como referência inicial e 

considerando aspectos históricos relativos à 
construção de Brasília, julgue os itens que se seguem. 

 
26. O projeto arquitetônico de Brasília, desde sua 

concepção, previa que sua população cresceria de 
maneira dispersa em torno do Plano Piloto, o qual 
deveria funcionar como um imenso cinturão verde, 
com pequenas chácaras e sítios. 

 
27. O plano urbanístico de Brasília, concebido pelo 

engenheiro Lúcio Costa, foi declarado Patrimônio 
Cultural da Humanidade com o princípio 
fundamental de proteger e preservar seu conjunto 
urbanístico. 

 
No que se refere à organização territorial, política e 

administrativa do Distrito Federal, julgue os itens 
abaixo. 

 
28. O Distrito Federal é o menor território autônomo 

do Brasil que, por determinação constitucional, não 
pode ser dividido em municípios. Sua subdivisão 
territorial recebe o nome de Regiões 
Administrativas. 

 
29. Somente a partir da Constituição Federal de 1988, 

o Distrito Federal obteve plena autonomia para 

eleger diretamente seu prefeito, governador e 
deputados distritais. 

 
30. A disparidade socioeconômica entre o Distrito 

Federal e seus municípios vizinhos inscreve-se entre 
os fatores que levaram à criação da Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 
(Ride). 

 
 

LEI 8.112 E LEI 8.429 
 
Em relação aos atos de improbidade administrativa, 

julgue os dois itens que se seguem. 
  
31. Situação hipotética: Mércia é policial civil e, nas 

horas vagas, tem trabalhado como motorista de 
aplicativo, utilizando a viatura da corporação, a qual 
é abastecida com combustível custeado pelos cofres 
públicos. Assertiva: Caso seja condenada pela 
prática de ato de improbidade, a policial estará 
sujeita à perda da função pública, ao perdimento dos 
bens acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio e ao 
pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor de 
sua remuneração. 

 
32. Diferentemente da perda da função pública, a 

suspensão dos direitos políticos em virtude da 
condenação por ato de improbidade administrativa 
só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

 
Considerando o que dispõe a Lei 8.112/1990, julgue 

os três itens a seguir: 
 
33. Diferentemente da recondução, a reintegração 

implica o ressarcimento das vantagens relativas ao 
período em que o servidor permaneceu fora do 
cargo. 

 
34. Ao contrário da remoção, a redistribuição 

ocorrerá sempre de ofício, resultando no 
deslocamento do cargo efetivo para quadro diverso 
do mesmo Poder.  

 
35.  A responsabilidade administrativa do servidor 

será afastada no caso de absolvição criminal que 
conclua que não há provas de que o servidor foi o 
autor da conduta a ele imputada. 
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LODF 
 
36. À Polícia Civil, órgão permanente dirigido por 

delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada 
a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as 
militares. Nesse sentido julgue o item conforme a 
LODF. 

 Os Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de 
Identificação compõem a estrutura administrativa 
da Polícia Civil, devendo seus dirigentes ser 
escolhidos entre os integrantes do quadro funcional 
do respectivo instituto. 

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  
 
Julgue os próximos itens, conforme o que versa o 

Regimento Interno da PCDF. 
 
37. Situação hipotética. O Escrivão de Polícia da DF, 

Pedro Isquizitu, ao ser perguntado sobre as 
características da Polícia Civil do Distrito Federal, 
afirmou ser ela uma instituição permanente e da 
administração direta. Informou ainda que a PC DF, 
que goza de plena autonomia administrativa, 
financeira e funcional, é essencial à função 
jurisdicional e é subordinada ao Gabinete do 
Governador do Distrito Federal. Assertiva. É certo 
que o Escrivão Isquizitu parece não conhecer muito 
bem sobre sua corporação. 

 
38. A Comissão Permanente de Disciplina, unidade 

orgânica de execução, diretamente subordinada à 
Corregedoria-Geral da Polícia Civil, é incumbida de 
promover o processo administrativo disciplinar no 
âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal e as 
sindicâncias administrativas disciplinares, com vista 
à apuração de transgressões disciplinares 
imputadas a policiais civis e demais servidores do 
Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Distrito 
Federal. 

 
Em relação às atribuições das unidades orgânicas que 

compõe a estrutura da PC DF, segundo o Regimento 
Interno, julgue os itens que se seguem. 

 
39. A Divisão de Correição, unidade orgânica de 

execução, diretamente subordinada à Corregedoria-
Geral de Polícia, tem como atribuições, entre outras, 
a de homologar e controlar os registros criminais 
decorrentes da instauração de inquéritos policiais e 
termos circunstanciados no âmbito da Polícia Civil. 

 
40. Avaliar as necessidades de construção, 

conservação e reparo dos imóveis da Polícia Civil do 

Distrito Federal assim como zelar dos bens imóveis 
da Polícia Civil, atentando pela sua correta utilização, 
é atribuição da Divisão de Recursos Materiais, 
unidade orgânica subordinada ao Departamento de 
Administração Geral da PC DF. 

 
41. Situação hipotética O Delegado de Polícia Civil do 

DF, Xilderico Alarico, já foi Diretor-Geral da 
corporação. Por isso, foi convidado a participar como 
membro nato do Conselho Superior da PC DF. 
Assertiva. Uma vez aceito o convite, o Delegado 
Alarico fará parte do Conselho até que complete o 
tempo regular para a aposentadoria. Uma vez 
aposentado, não poderá mais participar do 
Conselho. 

 
42. O Agente da PC DF, Jorge Bergolio, exerce suas 

funções na unidade orgânica que planeja, coordena e 
executa as atividades de inteligência e contra-
inteligência no âmbito da Polícia Civil do Distrito 
Federal em consonância aos princípios doutrinários 
do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. 
Não está errado afirmar que essa não é a única 
unidade orgânica da corporação com atribuições 
relacionadas a atividades de inteligência e contra-
inteligência. 

 
43. Exercer a função de porta-voz da Direção-Geral da 

Polícia Civil do Distrito Federal e assistir o Diretor-
Geral nos assuntos de comunicação social, 
mantendo-o devidamente informado sobre 
publicações e fatos que interessem à Instituição, é 
atribuição da Assessoria para Assuntos 
Institucionais da PC DF. 

 
44. De acordo com a Lei 9.264/96, o ingresso na 

Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal 
dar-se-á mediante concurso público de provas e 
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados 
do Brasil, exigindo-se diploma de Bacharel em 
Direito e 03 (três) anos de atividade jurídica ou 
policial, comprovados no ato da posse. 

 
45. Situação hipotética. Paulo Bylinskj é Delegado de 

Polícia Civil do Estado de São Paulo, da última classe 
da carreira e amigo dileto do Governador do Distrito 
Federal. Por esse motivo e pelo seu excelente 
desempenho no cargo, o Governador do DF tem 
interesse de convidá-lo para ser Diretor-Geral da 
Polícia Civil do Distrito Federal. Assertiva. De 
acordo com os ditames da Lei Federal nº 9.264/96, 
não há qualquer possibilidade de Bylinskj ocupar tal 
cargo. 

 
Julgue os itens a seguir, considerando o que estabelece 

a Lei Federal nº 4.878/65. 
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46. É plenamente correto afirmar que a função policial 
é fundada na hierarquia e na disciplina e 
incompatível com qualquer outra atividade. 

 
47. De acordo com a Lei 4.878/65, o funcionário 

policial poderá afastar-se de sua repartição para ter 
exercício em outra ou prestar serviços ao Poder 
Legislativo ou a qualquer Estado da Federação, 
bastando que a nova função se trate de atribuição 
inerente à do seu cargo efetivo. 

 
A Lei Federal nº 13.869/2019 é conhecida como Nova 

Lei de Abuso de Autoridade. Julgue os itens 
subsecutivos considerando as disposições dessa 
norma. 

 
48. Para a condenação por todo e qualquer delito 

tipificados na nova lei de abuso de autoridade faz-se 
necessária a comprovação de elemento subjetivo 
especial previsto na norma, ou seja, dolo específico. 

 
49. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou 

investigado sem prévia intimação de 
comparecimento ao juízo pode configurar crime de 
abuso de autoridade, apenado com pena de reclusão. 

 
50. Em seu corpo normativo, a nova lei de abuso de 

autoridade traz dispositivo legal que tem a 
finalidade de evitar aquilo que Rui Barbosa chamou 
de “crime de hermenêutica”, que ocorre quando o 
operador do Direito (em especial o magistrado) é 
responsabilizado criminalmente pelo simples fato de 
sua intepretação ter sido considerada errada pelo 
Tribunal revisor. 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
Considerando o que determina a CF/88 a respeito da 

ação constitucional do habeas corpus, julgue o item 
que se segue: 

 
51. A legitimidade para ajuizamento do habeas corpus 

é universal, não se exigindo capacidade postulatória 
ou assistência de advogado, mas deve ser impetrado 
por pessoa física, uma vez que pessoas jurídicas não 
podem sofrer restrição ao direito de locomoção. 

 
52. Considera-se que é dever do Poder Público 

proteger os detentos do sistema prisional, 
aplicando-se a teoria do risco integral na 
configuração da responsabilidade objetiva do 
Estado, em caso de danos causados devido à 
insuficiência de condições mínimas de 
encarceramento. 

 

No que diz respeito aos Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos, elencados na atual Constituição, julgue o 
que se afirma a seguir: 

 
53. Segundo o STF, os transgêneros têm o direito de 

alteração do nome e do gênero diretamente no 
registro civil, independentemente da realização de 
cirurgia de transgenitalização ou de tratamento 
hormonal. 

 
No tocante às normas constitucionais relacionadas à 

segurança pública e, à luz da jurisprudência relativa 
ao assunto, julgue as próximas afirmações: 

 
54. À Marinha de Guerra, no exercício de suas 

atribuições de natureza militar, cabe o policiamento 
naval. 

 
55. Crimes comuns cometidos por militares serão 

apurados pelas polícias civis, no exercício de sua 
função de polícia judiciária. 

 
Julgue a afirmativa a seguir, relativa às regras 

constitucionais destinadas aos Partidos Políticos: 
 
56. A “Cláusula de Barreira” condiciona o recebimento 

de recursos destinados aos Partidos a determinados 
requisitos, mas não impede que um Parlamentar seja 
eleito ao concorrer por um partido que não atenda a 
tais determinações. O Parlamentar, eleito nessas 
condições, não estará sujeito à perda do mandato, 
caso decida filiar-se a outro partido que cumpra as 
exigências constitucionais. 

 
No que concerne à disciplina constitucional acerca do 

direito de nacionalidade, julgue o que se segue: 
 
57. O brasileiro nato apenas perderá a nacionalidade 

na hipótese de prática de atividade nociva ao 
interesse nacional ou de aquisição voluntária de 
outra nacionalidade. 

 
Julgue a afirmação abaixo, com base nas lições 

doutrinárias e nas disposições constitucionais sobre 
os Direitos Sociais: 

 
58. A cláusula da reserva do possível é argumento 

invocado pelo Poder Público como óbice à 
concretização dos direitos sociais. 

 
 

DIREITO PENAL 
 
59. Não há que se falar em abolitio criminis quando a 

nova lei revoga o tipo penal, mas há a migração da 
conduta criminalizada para outro tipo penal, já 
existente ou criado pela nova norma. 
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60. Não se aplica a lei penal brasileira ao crime 

cometido por estrangeiro contra estrangeiro a bordo 
de embarcação privada de bandeira brasileira. 

 
61. No que tange ao lugar do crime o CP adotou a 

teoria da ubiquidade, considerando praticado o 
delito tanto no momento da conduta quanto no 
momento do resultado. 

 
TEXTO-BASE para os itens 62 a 65 
 

Situação hipotética: José, cansado de ver seu 
filho usando crack, em um ato de total desespero, resolve 
ceifar a vida de Pedro, traficante local, responsável pela 
venda da droga ao filho de José. Em determinado dia, 
quando ambos se encontravam em um bar, José espera até 
que Pedro se distraia e coloca veneno em sua bebida. Pedro 
ingere a bebida e acaba falecendo em razão do veneno ali 
contido. José, então, foge para evitar a prisão em flagrante. 

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens: 
 
62. Assertiva: José deverá responder pelo crime de 

homicídio qualificado pelo emprego de veneno. 
 
63. Assertiva: o fato de Pedro ter ingerido o veneno 

sem saber é irrelevante para fins penais. 
 
64. Assertiva: A despeito do relevante valor moral, é 

inaplicável o privilégio a José, em razão de se tratar 
de homicídio qualificado. 

 
65. Assertiva: A fuga de José para evitar a prisão em 

flagrante não gera aumento de pena. 
 
66. No crime de injúria, a pena é aumentada de um 

terço se o crime é praticado contra o Presidente da 
República, ou contra chefe de governo estrangeiro. 

 
67. O querelado que, antes da sentença, se retrata 

cabalmente da difamação ou da injúria praticada, 
fica isento de pena. 

 
68. No crime de roubo, a pena é aumentada de um a 

dois terços se a subtração for de veículo automotor 
que venha a ser transportado para outro município, 
outro estado ou para o exterior.      

 
69. A posse mansa e pacífica da res furtiva é 

desnecessária para a consumação do crime de furto, 
que ocorre com a mera inversão da posse, ainda que 
por breve espaço de tempo. 

 
70. O estrangeiro que se recusar a sair do território 

nacional após ter sido expulso, incorrerá nas penas 
do crime de reingresso de estrangeiro expulso. 

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
71. A instauração do inquérito policial dependerá de 

manifestação da vítima nos crimes de ação penal 
privada, sendo desnecessária nos casos de crime de 
ação penal pública. 

 
72. Por se tratar de procedimento inquisitorial, no 

qual não há acusação formal, tampouco respeito ao 
contraditório pleno e à ampla defesa, o inquérito 
policial é marcado pela oralidade. 

 
73. É permitido à autoridade policial proceder à 

reprodução simulada dos fatos, desde que esta não 
contrarie a moralidade ou a ordem pública. 

 
TEXTO-BASE para os itens 74 a 77 
 

Situação hipotética: José se fez passar por 
funcionário de empresa de TV a Cabo para poder praticar 
furtos. Em determinado dia, José se dirigiu à casa de Dona 
Maria, senhora de 72 anos, e alegou ser necessário entrar 
na casa para realizar a atualização do receptor do sinal, sob 
pena de Dona Maria não conseguir mais assistir sua novela. 
Dona Maria, então, autorizou a entrada de José. Como tinha 
muitos afazeres, dona Maria deixou José na sala e foi para a 
cozinha. José, então, subtraiu alguns pertences da casa e os 
colocou na mochila. Ao final, se despediu de Dona Maria e 
dirigiu-se ao seu veículo, que estava estacionado em frente 
à residência, momento no qual a polícia chegou e deu voz de 
prisão a José. Pedro, filho de Dona Maria, havia observado a 
ação criminosa pelas câmeras de segurança instaladas na 
casa da mãe, tendo avisado a polícia. 

Conduzido à delegacia, José permaneceu em 
silêncio. A autoridade, após ouvir o preso, ouviu os 
condutores, e posteriormente ouviu as testemunhas. 

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens: 
 
74. Assertiva: No caso em tela, houve flagrante 

próprio. 
 
75. Assertiva: A autoridade policial não poderá 

arbitrar fiança nesse caso. 
 
76. Assertiva: o exercício do silêncio é direito de José, 

assim como a ciência quanto ao nome e qualificação 
completa dos condutores e das testemunhas. 

 
77. Assertiva: a autoridade policial deveria ter ouvido 

primeiramente os condutores, posteriormente as 
testemunhas e, ao final, interrogado o preso. 

 
78. São medidas cautelares diversas da prisão, dentre 

outras, o recolhimento domiciliar no período 
noturno e a prisão domiciliar. 
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79. Quando se tratar de crime que tenha causado 
grande comoção social, a prisão preventiva poderá 
ser decretada para a garantia da ordem pública. 

 
80. Em determinados casos, quando a situação 

econômica do preso assim recomendar, a fiança 
poderá ser reduzida até 2/3 ou até mesmo ser 
dispensada. 

 
81. Acerca da Lei 9.099/95, julgue o item seguinte: 
No Juizado especial criminal é vedada a citação por 

edital, motivo pelo qual, não sendo encontrado o 
acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças 
existentes ao Juízo comum para adoção do 
procedimento previsto em lei. 

 
82. Acerca da Lei 9.099/95, julgue o item seguinte: 
Não se admitirá a proposta de transação penal se ficar 

comprovado ter sido o autor da infração condenado, 
pela prática de crime ou contravenção, à pena 
privativa de liberdade, por sentença definitiva. 

 
 

DIREITOS HUMANOS  
 
Julgue os itens com base na Teoria Geral dos Direitos 

Humanos, sua evolução e presença na Constituição 
Federal. 

 
83. A terceira geração de direitos humanos, surgida 

em um momento histórico de profundas mudanças 
na comunidade internacional, calcada no ideal de 
fraternidade, engloba direitos coletivos, como o 
direito ao meio ambiente ecologicamente saudável, 
direito do consumidor e a proteção ao patrimônio 
histórico-cultural. 

 
84. Os titulares dos direitos humanos são apenas os 

indivíduos e coletividades. 
 
85. O Princípio da Vedação ao Retrocesso, também 

conhecido como efeito cliquet, é considerado um 
princípio constitucional implícito, abarcando todo o 
rol de direitos fundamentais, mas não abrange os 
direitos econômicos. 

 
86. O Incidente de Deslocamento de Competência 

(IDC), previsto no §5º do art. 109 da Constituição 
Federal, foi acrescentado ao texto constitucional 
com a EC 45/2004. O IDC é aplicável a qualquer 
violação aos direitos humanos, cabendo ao 
Procurador-Geral da República suscitar o incidente 
na fase processual, perante o STF, para que a 
competência seja deslocada para a Justiça Federal. 

 
Sobre a Política Nacional de Direitos Humanos, julgue 

os itens seguintes. 

87. A Política Nacional de Direitos Humanos é o 
instrumento que estabelece o patamar e orienta as 
ações governamentais futuras, buscando o 
aperfeiçoamento de alguma das esferas 
consideradas essenciais para a sociedade. O 
principal mecanismo é o Programa Nacional de 
Direitos Humanos que teve início em 1996 com o 
PNDH-1.  

 
88. O Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-3), aprovado pelo Decreto nº 7.037/2009, 
estabelece que os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios, os órgãos do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário e do Ministério Público aderirão ao PNDH-
3 no prazo de 1 ano, contado da entrada em vigor do 
decreto. 

 
Analise e julgue os itens abaixo considerando as 

previsões constitucionais sobre os tratados 
internacionais de direitos humanos e o 
entendimento doutrinário. 

 
89. O processo de internalização dos tratados 

internacionais pode resultar em normas com status 
de emenda constitucional ou supralegal. 

 
90. Atualmente existem três tratados incorporados ao 

ordenamento jurídico brasileiro com status de 
emenda constitucional: a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica), a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e o 
Tratado de Marraqueche. 

 
 

INFORMÁTICA 
 
91. O cabo de par trançado é composto basicamente 

por quatro pares de fios trançados, para atenuar a 
interferência eletromagnética externa e interna. Ele 
cobre distâncias menores que o cabo coaxial e utiliza 
um conector chamado RJ-45.  

 
92. O Padrão IEEE 802.15 tem o objetivo de integrar 

equipamentos periféricos de uma rede WPAN 
(Wireless Personal Area Network) de baixos custos 
e taxas de transmissão. 

 
93. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) é uma 

tecnologia de comunicação de dados que permite a 
transmissão de dados em banda larga por meio de 
um enlace de linha telefônica sem impedir seu uso 
regular ou manter a linha ocupada. 
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94. O protocolo HTTPS é mais seguro que o HTTP, 
sendo responsável por garantir confidencialidade, 
integridade, autenticidade e disponibilidade à 
comunicação. 

 
95. Na internet, não é permitido que existam dois 

equipamentos com o mesmo endereço IP. No 
entanto, em redes privadas não há essa limitação. 

 
96. Rede social é uma estrutura social composta por 

pessoas ou organizações, conectadas por um ou 
vários tipos de relacionamentos, que compartilham 
valores e objetivos comuns. A rede social mais 
conhecida por se focar em relações profissionais é o 
Linkedin. 

 
97. Um usuário do Gmail – por meio da Internet – pode 

acessar a sua caixa postal através da utilização de 
nome de usuário e senha. Nesse caso, pode-se 
afirmar que esse usuário acessa a extranet do 
Google. 

 
98. Quando um usuário em cópia de uma mensagem 

de correio eletrônico utiliza a opção de responder a 
todos, os destinatários da mensagem original 
recebem esse e-mail – inclusive aqueles que estão 
em cópia oculta. 

 
99. A esteganografia é um tipo de criptografia 

simétrica em que uma única chave é utilizada tanto 
para criptografar quanto para descriptografar uma 
mensagem. 

 
100. Um firewall pode funcionar tanto em modo 

restritivo, permitindo todas as transmissões de 
dados que não sejam expressamente proibidas, 
quanto em modo permissivo, impedindo todas as 
transmissões que não sejam permitidas.  

 
101. Ações típicas de softwares maliciosos como 

worms e vírus são, respectivamente, apagar 
arquivos e consumir grandes quantidades de 
recursos computacionais. 

 
102. O sniffer é um software capaz de inspecionar 

dados trafegados em redes de computadores, no 
entanto eles não são necessariamente softwares 
maliciosos, podendo agir também de forma legítima. 

 
103. O Phishing Scam ocorre por meio do envio de 

mensagens eletrônicas que tentam induzir o usuário 
a fornecer dados pessoais e financeiros, por meio do 
acesso a páginas falsas, que tentam se passar pela 
página oficial da instituição; da instalação de 
malwares; e do preenchimento de formulários 
contidos na mensagem ou em páginas web. 

 

104. A funcionalidade de Mesclar Células do MS-
Excel permite combinar e centralizar o conteúdo das 
células selecionadas em uma nova célula maior.  

 
105. Caso um usuário deseje relacionar uma planilha 

do MS-Excel com um documento do MS-Word, é 
possível criar um vínculo capaz de refletir 
automaticamente alterações da planilha no 
documento respectivo. 

 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Acerca da lógica sentencial, julgue os itens que se 

seguem. 

 

106. A proposição “Se a aula será transmitida ao vivo 

no Youtube, então não ficará disponível” é 

equivalente  à proposição “A aula será transmitida 

ao vivo no Youtube e ficará disponível”. 

 

107. A proposição ¬[𝑃 → (¬𝑄)] ↔ [(𝑄) → (¬𝑃)] é 

uma tautologia. 

 

108. Se é verdadeira a proposição 𝑃 ↔ 𝑄, então será 

verdadeira a proposição 𝑃 → 𝑄. 

 

109. Se uma proposição na estrutura condicional, 

isto é, na forma 𝑃 → 𝑄, em que 𝑃 e 𝑄 são 

proposições simples, for falsa, então o antecedente 

𝑃 será necessariamente verdadeiro. 

 

110. A proposição “O aluno que não joga futebol terá 

dificuldades em realizar o TAF” é uma proposição 

simples. 

 

Suponha que se pretende formar uma equipe com três 

policiais. Um dos policiais da equipe será 

responsável pelo patrulhamento, o outro por 

atendimento e socorro às vítimas e o último será o 

coordenador da equipe. Há 6 possíveis policiais para 

a função de patrulhamento, 4 policiais para a função 

de atendimento e socorro às vítimas e 3 para a 

coordenação da equipe. Todos os policiais cotados 

para as posições são muito bem treinados. Assim, a 

coordenação decidiu que a escolha da equipe será 

feita mediante um sorteio. 

 

Considerando que todos os policiais têm 

probabilidades iguais de serem sorteados, julgue os 

itens a seguir. 

 

111. Há mais de 280 maneiras de escolher a equipe. 
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112. Considerando que Guilherme seja um policial 

treinado para a função de atendimento e socorro às 

vítimas, a probabilidade de que Guilherme esteja na 

equipe sorteada será maior que 25%. 

 

O consumo em litros de gasolina de uma viatura da 

PCDF para percorrer 100 km com uma velocidade 

constante de x km/h é dado por 𝐶(𝑥) = 0,005𝑥2 −

0,5𝑥 + 26. Julgue os itens a seguir, sabendo que a 

viatura consegue atingir uma velocidade máxima de 

140 km/h. 

 

113. O consumo de gasolina desta viatura será 

mínimo se a velocidade da viatura for de 55 km/h. 

 

114. O consumo de gasolina da viatura será o mesmo 

se a velocidade for de 40 km/h ou de 60 km/h. 

 

Julgue os itens a seguir, sabendo que em uma 

Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal, há 

cinco funcionários de produtividade idêntica que 

conseguiram concluir a tarefa de digitar 2.000 

páginas em 8 dias. 

 

115. Para concluir a digitação de 3.000 páginas em 6 

dias, será necessária a contratação de mais 10 

digitadores de produtividade idêntica a dos cinco 

funcionários antigos. 

 

116. Suponha que um trabalho para digitar 520 

páginas será divido entre 3 funcionários desta 

Delegacia. A divisão será feita em partes 

inversamente proporcionais ao tempo de serviço 

em anos de cada um desses funcionários. O 

funcionário mais antigo trabalha há 8 anos, o outro 

há 6 anos e o mais novo trabalha há 4 anos. É 
possível concluir que o funcionário que trabalha há 

menos tempo terá que digitar menos de 250 

páginas. 

 

Um radar foi instalado em uma rodovia para que 

fosse elaborado um estudo sobre o fluxo naquele 

trecho. O gráfico a seguir mostra as quantidades de 

veículos de acordo com as suas velocidades 

aproximadas medidas por esse radar. 

 
 

 
 

117. As quantidades de veículos que dirigiram a 30 

km/h, 40 km/h e 50 km/h formam, nesta ordem, 

uma progressão geométrica. 

 

118. As quantidades de veículos que dirigiram a 

20km/h, 30km/h e 40km/h são diretamente 

proporcionais aos números 2, 3 e 4. 

 

Para a função quadrática real 𝑓 de lei 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 +

𝑏𝑥 + 𝑐, em que 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são constantes reais, tem-se 

que 𝑓(0) = 9, 𝑓(10) = 15 e 𝑓(20) = 31. Com base 

nessas informações, julgue os itens a seguir. 

 

119. O valor de 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 é menor do que 10. 

 

120. A função assume um valor máximo para 𝑥 = −1. 
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Preencha o Gabarito! 

 
 

http://bit.ly/Simulado-PC-DF-Online-11-01-20 
 
 

Não é assinante? 
  

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 
participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
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