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Simulado Especial 
 Simulado PCDF (Legislação Específica)   

 

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 Marcos Girão 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 Marcos Girão  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-09-02  
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  
 
Com relação ao que dispõe o Regimento Interno da 

PCDF, acerca da sua estrutura orgânica, missão e 
princípios institucionais, julgue os seguintes itens. 

 
01. São princípios institucionais da Polícia Civil do 

Distrito Federal a hierarquia, a disciplina, a unidade, 
a indivisibilidade, a autonomia funcional, a 
legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a 
publicidade, a eficiência, a participação comunitária 
e a unidade de doutrina e de procedimentos. 

 
02. A Polícia Civil do Distrito Federal tem como missão 

institucional promover a segurança pública, 
objetivando a preservação da ordem pública e a 
incolumidade das pessoas. Para tanto, a PC DF 
utiliza-se da apuração de delitos, da elaboração de 
procedimentos formais destinados à ação penal e da 
adoção de ações técnico-policiais, sempre buscando 
preservar os direitos e as garantias individuais. Para 
o sucesso dessa missão, a PC DF deve se integrar às 
instituições congêneres. 

 
03. Situação hipotética. O servidor da PC DF, Apurinã 

da Floresta, trabalha na unidade orgânica da 
corporação responsável por prevenir, reprimir e 
apurar os crimes ambientais, inclusive o 
parcelamento irregular do solo, objetivando a 
proteção do solo, subsolo, água e ar. Assertiva. Não 
está errado afirmar que o Sr. da Floresta trabalha na 
Delegacia  do Meio Ambiente, que compõe a 
estrutura orgânica do Departamento de Polícia 
Especializada. 

 
04. A Secretaria Executiva da Direção-Geral da Polícia 

Civil, unidade orgânica de execução e 
assessoramento, diretamente subordinada ao 
Diretor-Geral de Polícia, tem como atribuições, 
dentre outras, acompanhar os trabalhos 
parlamentares relativos à Polícia Civil, na Câmara 
Legislativa e no Congresso Nacional, informando a 
Direção-Geral. 

 
05. A Comissão Permanente de Disciplina, unidade 

orgânica de assessoramento, diretamente 
subordinada à Corregedoria-Geral da PC DF, é 
incumbida de promover o processo administrativo 
disciplinar no âmbito da Polícia Civil do Distrito 
Federal. 

 
06. A Comissão Permanente de Disciplina deverá 

exercer suas atividades com total independência e 
imparcialidade. Todas suas audiências e reuniões 
serão realizadas em caráter reservado, no intuito de 
se assegurar o sigilo necessário à elucidação dos 

fatos ou exigido pelo interesse da Administração. 
Quem é membro dessa Comissão exerce uma função 
considerada de interesse relevante para a 
administração. 

 
07. A Divisão de Informática e Telecomunicações, 

unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada ao Departamento de Administração 
Geral, tem como atribuição coordenar e executar 
serviços de instalação, manutenção, conserto e 
remoção de equipamentos e aparelhos de 
telecomunicações e radiocomunicações. 

 
08. Situação hipotética. O Agente de Polícia da PC DF, 

Avesso da Costa, trabalha na unidade orgânica que 
desenvolve atividades de inteligência, 
contrainteligência e operações de inteligência 
policial em investigações de repressão ao tráfico e 
consumo ilícito de drogas. Assertiva. É em uma das 
unidades policiais diretamente subordinadas à 
Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, esta 
diretamente subordinada ao Departamento de 
Polícia Especializada, que trabalha o Agente da 
Costa. 

 
09. Prestar apoio operacional a todas as unidades 

subordinadas à Polícia Civil do Distrito Federal é 
uma competência das Delegacias de Polícia 
Circunscricionais. 

 
10. É na Divisão de Controle de Denúncias e 

Ocorrências Eletrônicas que é realizado o 
teleatendimento e a gravação do sistema de acesso 
telefônico de utilidade pública da Polícia Civil do 
Distrito Federal, garantindo o anonimato do 
denunciante. É certo afirmar que tal atividade é 
umas das que são executadas em regime de plantão 
na citada Divisão. 

 
11. A Divisão de Repressão a Sequestros, unidade 

orgânica de execução e apoio técnico operacional, 
diretamente subordinada ao Departamento de 
Atividades Especiais, tem como atribuição 
participar, em qualquer caso, de atividades policiais 
que visem à proteção da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, relacionados aos crimes de sua 
competência. 

 
12. As Divisões Administrativas, unidades orgânicas 

de execução, diretamente subordinadas a Institutos 
do Departamento de Polícia Científica da PC DF, têm 
como competência autorizar o deslocamento de 
viaturas e servidores para municípios 
circunvizinhos com objetivo de serviço, desde que 
não importe em despesa. 
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13. Na PC DF, enquanto a Delegacia Especial de 
Proteção à Criança e ao Adolescente tem como 
responsabilidade fiscalizar, investigar e instaurar 
inquérito policial no caso de infração penal praticada 
contra criança e adolescente, as duas Delegacias da 
Criança e do Adolescente são responsáveis por 
prevenir, reprimir e investigar a prática de atos 
infracionais praticados por adolescentes. As 
Delegacias citadas são unidades orgânicas de 
execução técnica e operacional, diretamente 
subordinadas ao Departamento de Polícia 
Especializada. 

 
14. O Conselho Superior da Polícia Civil do Distrito 

Federal tem atribuições consultivas, opinativas, 
normativas e de deliberação colegiada. Tal colegiado 
é presidido pelo Diretor-Geral da Polícia Civil e sua 
composição é formada por membros natos e 
membros escolhidos. Como exemplo de membro 
escolhido, tem-se um Ex-Diretor-Geral da Polícia 
Civil. 

 
15. Situação hipotética. Arlindo Orlando, Agente da 

PC DF, é lotado na unidade da PC DF que tem como 
uma de suas atribuições prestar apoio técnico às 
unidades orgânicas da Polícia Civil, na elaboração de 
planos operacionais setorizados, relatórios 
estatísticos de índices criminais e levantamentos de 
áreas críticas. Assertiva. É incorreto afirmar que o 
Agente Orlando trabalha na Divisão de Apoio 
Logístico e Operacional, unidade orgânica de 
execução e apoio técnico-operacional, diretamente 
subordinada ao Departamento de Atividades 
Especiais. 

 
Julgue os itens subsecutivo, tendo como base o que 

estabelece a Lei Federal nº 9.264/1996.  
 
16. A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal foi 

desmembrada em Carreira de Delegado de Polícia do 
Distrito Federal e em Carreira de Policial Civil do 
Distrito Federal. A Carreira de Delegado de Polícia do 
Distrito Federal, por exemplo, é constituída do cargo 
de Delegado de Polícia. 

 
17. É possível a cedência de integrantes das carreiras 

da PC DF a órgãos do Tribunal de Contas da União 
situados no Distrito Federal e dos Tribunais de 
Contas dos Estados e do Distrito Federal, para o 
exercício de cargo em comissão cuja remuneração 
seja igual ou superior à de cargo DAS-101.4 ou 
equivalente. 

 
18. O ingresso na Carreira de Delegado de Polícia do 

Distrito Federal se dá mediante concurso público de 
provas e títulos. Esse certame tem a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil e, para dele 

participar, não se exige do candidato diploma de 
Bacharel em Direito nem o mínimo de 3 (três) anos 
de atividade jurídica ou policial. Tais requisitos são 
exigidos apenas no ato da posse. 

 
19. De acordo com a Lei Federal nº 4.878/65, o 

funcionário policial em atividade, respeitada a 
exceção nela prevista,  o aposentado e, bem assim, as 
pessoas de sua família, indenizarão, no todo ou em 
parte, a assistência médico-hospitalar que lhes for 
prestada, de acordo com as normas e tabelas que 
forem aprovadas. Para os efeitos da prestação dessa 
assistência médico-hospitalar, consideram-se 
pessoas da família do funcionário policial, dentre 
outros, os descendentes órfãos, menores ou 
inválidos e os ascendentes. 

 
20. Segundo estabelece a Lei Federal nº 4.878/65, a 

suspensão preventiva, que não excederá de noventa 
dias, será ordenada pelo Secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal, no casos de policiais da 
PC DF, desde que o afastamento do funcionário 
policial seja necessário, para que este não venha a 
influir na apuração da transgressão disciplinar. Se 
determinado policial provocar a paralisação, total ou 
parcial, do serviço policial, ou dela participar, tal 
suspensão preventiva será obrigatória. 
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Preencha o Gabarito! 
 
 
 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-09-02  
 
 
 

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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