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Simulado Especial 
 Simulado PCDF (Português)   

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 20 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelo nosso professor Décio Terror 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 começarão a responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico às 8h30; 

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

7 – A partir das 19h, o nosso professor Décio Terror iniciará a Correção da Prova AO VIVO no canal do Estratégia 
Concursos no YouTube. Ele resolverá todas as 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-PCDF-Português-08-02    
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-Português-08-02
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PORTUGUÊS 
 
TEXTO I 
 

Por que existe a Polícia Civil? 

Isadora Nicastro 

A Polícia Civil surgiu pela necessidade de uma 

entidade fiscalizadora que fizesse com que as leis fossem 

cumpridas e levasse à justiça quem não seguisse as normas. 

Há indicativos da atuação de uma polícia que investigava no 

território brasileiro desde 1530, comandada pelo Reino 

Português. Essa patrulha ficou conhecida como Polícia 

Judiciária. 

Somente em 1808, com a chegada do príncipe 

Dom João ao Brasil, a polícia começou a ser estruturada, 

comandada por um delegado e composta por escrivães e 

agentes. Na época, uma das principais funções desta 

organização era se prevenir de espiões europeus e fiscalizar 

embarcações. A polícia, então, também começou a ser 

chamada de Civil, como uma forma de diferenciá-la de 

outras formas de policiamento, por seu caráter 

investigativo. 

Em 1871, uma nova constituição separou os 

conceitos de Justiça e Investigação Policial, criando duas 

funções distintas para cada. Assim, nesta lei foi criado o 

Inquérito Policial – um documento que registra toda a 

investigação feita pela polícia e, depois, é usado por órgãos 

da Justiça para fazer uma denúncia criminal. 

A Polícia Civil só foi reconhecida nas 

configurações de hoje por meio da Constituição de 1988, 

que determina as funções de cada órgão de segurança do 

país. No artigo 144, a legislação esclarece que a Polícia Civil 

tem como atribuição assegurar o cumprimento da 

legislação e investigar crimes cometidos nos estados 

brasileiros. É de competência dos Governadores do estado 

e Distrito Federal comandar a Polícia Civil, sendo que cada 

uma delas pode ter regimentos internos que sigam as leis 

estaduais. 

https://www.politize.com.br/policia-civil/ 

 
Julgue os itens seguintes, relativos às ideias e aos 

aspectos linguísticos do texto 1. 
 
01. A resposta mais objetiva à pergunta do título se 

encontra no seguinte trecho: “a Polícia Civil tem 
como atribuição assegurar o cumprimento da 
legislação e investigar crimes cometidos nos estados 
brasileiros” (4º parágrafo). 

 
02. O advérbio “também” (2º parágrafo) permite a 

inferência de que a polícia que investigava já era 
conhecida como Polícia Judiciária, e, a partir da 
chegada do príncipe Dom João ao Brasil, ela passou a 
ter mais um nome: Polícia Civil.  

 

 
03. Infere-se do texto que a polícia registra todas as 

suas investigações num documento conhecido como 
Inquérito Policial e com ele pode fazer uma denúncia 
criminal. 

 
04. A estrutura “e levasse à justiça quem não seguisse 

as normas” (1º parágrafo), por ser iniciada pela 
conjunção “e”, está coordenada e paralela à oração 
imediatamente anterior: “que as leis fossem 
cumpridas” (1º parágrafo). 

 
05. No primeiro parágrafo, o deslocamento da 

preposição “a”, na expressão “levasse à justiça 
quem”, para antes do pronome “quem” mudaria o 
sentido do trecho, mas preservaria a correção 
gramatical. 

 
06. O travessão no 3º parágrafo pode ser substituído 

por dois-pontos, mantendo-se a correção gramatical 
e o sentido. 

 
07. As ocorrências da preposição por nos segmentos 

“pela necessidade de uma entidade fiscalizadora” (1º 
parágrafo), “por seu caráter investigativo” (2º 
parágrafo) e “pela polícia” (3º parágrafo) 
apresentam o mesmo sentido. 

 
08. A vírgula diante da oração “que determina as 

funções de cada órgão de segurança do país” (4º 
parágrafo) é obrigatória, por isso sua exclusão 
transmitiria incoerência no texto. 

 
09. Os termos preposicionados “de uma entidade 

fiscalizadora” (1º parágrafo), “de uma polícia” (1º 
parágrafo) e “do príncipe Dom João” (2º parágrafo) 
são complementos dos nomes imediata e 
respectivamente anteriores. 

 
10. No período “Na época, uma das principais funções 

desta organização era se prevenir de espiões 
europeus e fiscalizar embarcações.” (2º parágrafo), a 
fim de tornar o vocábulo “uma” coerente no trecho, 
pode-se substituir “e fiscalizar” por fiscalizando, 
precedido de vírgula. 

 
11. Haja vista o caráter generalizante do termo 

“Polícia Civil”, o artigo “a”, no título do texto, pode ser 
excluído sem prejuízo à lógica no texto e à correção 
gramatical: Por que existe Polícia Civil? 

 
12. Os verbos “fizesse”, “fossem” e “levasse”, na 

primeira frase do texto 1, encontram-se conjugados 
no pretérito imperfeito do subjuntivo, por indicarem 
a necessidade do cumprimento de ações no passado. 
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13. A reescrita do trecho “Há indicativos da atuação de 

uma polícia que investigava no território brasileiro 
desde 1530, comandada pelo Reino Português.” (1º 
parágrafo) mantém a correção gramatical e a 
coerência da seguinte forma: Existem indicativos 
da atuação de uma polícia que era comandada 
pelo Reino Português e investigava no território 
brasileiro a quase 500 anos. 

 
 
TEXTO II 
 

O que faz a Polícia Civil? 

Isadora Nicastro 

De forma simplificada, a função dos Policiais Civis 
é investigar todos os crimes que aconteçam no estado, 
exceto os militares, e garantir o cumprimento da lei, 
fiscalizando e cumprindo mandados judiciais. 

Na investigação dos crimes, os policiais são 
responsáveis por fazer perícias e recolher depoimentos 
para construir o Inquérito Policial. O inquérito deve ter 
informações completas e possíveis de se provar, pois 
servirão como base para as denúncias criminais que serão 
feitas pelo Ministério Público. Depois da denúncia feita, o 
processo será julgado. Além disso, é de responsabilidade da 
polícia cumprir os mandados judiciais quando expedidos, 
como de apreensão (de bens, documentos, objetos) e prisão. 

Também é função da Polícia Civil manter um 
banco de dados atualizado sobre a população, sendo o 
órgão responsável pela emissão de Carteiras de Identidade 
e Atestados de Antecedentes Criminais. Por fim, a Polícia 
Civil também deve autorizar a realização de grandes 
eventos e fiscalizar atividades comerciais locais. 

https://www.politize.com.br/policia-civil/ 

 
Julgue os itens seguintes, relativos às ideias e aos 

aspectos linguísticos do texto 2. 
 
14. A expressão “todos os crimes” (1º parágrafo) 

transmite uma noção de totalidade, generalização, 
por isso permite a sua substituição por todo crime, 
mantendo-se a correção gramatical e o sentido 
original. 

 
15. O verbo “manter” (3º parágrafo) é um infinitivo 

pessoal, pois tem como sujeito literal o termo 
“Polícia Civil” (3º parágrafo). 

 
16. Infere-se do texto que as ações em “fiscalizando e 

cumprindo mandados judiciais” (1º parágrafo) 
expressam modo como a polícia civil garante o 
cumprimento da lei. 

 
17. A nominalização do infinitivo “fiscalizar” (3º 

parágrafo) em substantivo abstrato mantém a 
correção gramatical, a coesão e a coerência no texto, 
desde que precedido do artigo “a” e seguido da 

preposição “de”: a fiscalização das atividades 
comerciais locais. 

 
18. Como a conjunção “e”, em “e garantir” (1º 

parágrafo), une orações coordenadas de mesmo 
sujeito, a vírgula que a antecede pode ser excluída, 
mantendo-se a correção gramatical. 

 
19. Por haver elementos linguísticos no texto 2 que 

denotam o ponto de vista da autora a respeito da 
importância da Polícia Civil, tal texto é do tipo 
dissertativo-argumentativo. 

 
20. O sequenciador “Além disso” (3º parágrafo) 

transmite o sentido de inclusão, adição, por isso 
pode ser substituído por Ademais, Outrossim, 
mantendo-se o sentido original e a correção 
gramatical. 
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Preencha o Gabarito! 
 
 
 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-Português-08-02   
 
 
 

Não é assinante? 
  

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

 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-Português-08-02
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

