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Simulado Especial 
8º Simulado PCDF 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

  

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões inéditas focadas no concurso da PCDF – Escrivão com edital publicado e prova 
prevista para 15/03/2020. 

2 – Este simulado contém 120 itens que abordam conhecimentos básicos (50 questões) e específicos (70 questões), 
conforme edital publicado pelo Cebraspe. 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
Cebraspe, com alternativas Certo/Errado. A ausência de marcação não receberá pontuação negativa. 

4 – Os participantes têm das 8h00 às 12:30h para responderem às questões e preencherem o Gabarito abaixo. 

5- O participante poderá levar para casa este caderno de questões. 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo abaixo e na última página deste caderno. 
Para fins de contabilização no ranking, solicita-se que, após o término da prova, façam o preenchimento online pelo 
link ou QR Code fornecidos. 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova presencialmente. Eles resolverão todos 
as questões. Além disso, haverá transmissão AO VIVO no canal do Estratégia Concursos no YouTube. O vídeo ficará 
disponível apenas na área do aluno. 

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

9 - Obs.: disponibilizamos um serviço de correção especificamente para este simulado, em conformidade com os critérios 
utilizados pela banca Cebraspe (Cespe). Busca por Correção de Redação - Simulado PCDF no sítio eletrônico do Estratégia 
Concursos. 
 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-PCDF-22-02    
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PORTUGUÊS 
 
TEXTO I 
 

Culpa e compulsão 

Para o endocrinologista Renato Zilli, do Hospital 
Sírio-Libanês, a força do pensamento é um instrumento 
importante para lidar com compulsões alimentares, a 
chamada fome emocional, que vem de repente e nunca gera 
satisfação, entre outras características. Em geral é causada 
por alguma angústia não detectada pela própria pessoa. 

 A culpa tem um efeito que se perpetua. Todo 
comportamento compulsivo é associado a uma culpa, que 
faz com que este seja repetido. Há estudos que mostram que 
o cérebro tem uma tendência masoquista e quem tem 
compulsão, tem dificuldade de identificar sentimentos. Uma 
briga com a esposa, por exemplo, pode gerar vontade 
compulsiva de comer chocolate e a pessoa não associa isso 
à raiva que está sentindo. 

Zilli considera que uma das maneiras de 
aumentar a força de vontade é dormir bem e dar 
preferência para carboidratos integrais. Há técnicas 
diversas, uma delas é fazer a pessoa compreender 
emocionalmente a importância de uma iniciativa a longo 
prazo.  

A outra é a chamada subtração mental. É quando 
você imagina os benefícios de ir à academia. Para contrapor, 
em seguida você visualiza uma situação em que fica 10 anos 
sem fazer exercícios e se vê com problemas de saúde. 
Quando se percebe o benefício da atividade hoje, estudos 
mostram que isso estimula o cérebro a ter percepção de que 
um pequeno gesto tem um impacto importante. O otimismo 
em termos médicos gera mais saúde porque a pessoa 
consegue antever os benefícios. São produzidos menos 
hormônios de estresse.  

Adaptado de https://noticias.r7.com/saude/forca-de-vontade-e-
otimismo-veja-como-o-pensamento-positivo-pode-mudar-a-

vida-das-pessoas-28042016 

 
Considerando os aspectos estruturais e linguísticos do 

texto I, julgue os itens a seguir.  
 
01. Embora o título do texto se refira a sentimentos 

gerais, o tema é abordado com foco no aspecto 
alimentar da compulsão.   

 
02. Infere-se do texto que a compulsão é causada por 

sentimentos como raiva ou ansiedade, razão por que 
o autor ilustra o segundo parágrafo com uma 
situação de conflito.    

 
03. O pronome “este” (2º parágrafo) refere-se a um 

termo anterior.  
 
04. Pelo mecanismo da “subtração mental”, uma 

pessoa pessimista apresenta uma probabilidade 
mais alta de não conseguir aumentar a força de 
vontade numa situação concreta.  

 

05. Prejudicaria a coerência do texto a substituição de 
“Todo” (2º parágrafo) por “Qualquer”.  

 
06. No segundo período do último parágrafo, os 

verbos “fica” e “vê” foram empregados no presente, 
mas indicam situação futura e hipotética.    

 
07. No segundo parágrafo, a retirada da vírgula após 

“compulsão” prejudicaria a correção gramatical do 
texto.  

 
08. A preposição “com” em “faz com que este seja 

repetido” (2º parágrafo) é obrigatória e sua 
supressão causaria prejuízo ao texto.    

 
09. O acento grave empregado em “a pessoa não 

associa isso à raiva que está sentindo” indica a 
presença de artigo definido feminino e singular.  

 
10. Feitas as devidas adaptações, o ponto final 

empregado após “mental” (4º parágrafo) poderia ser 
substituído por um sinal de dois-pontos.   

 
 
TEXTO II 
 

Faculdade lança vestibular pelo celular 

Agora o estudante pode entrar numa faculdade 
como quem pede uma pizza: num aplicativo de celular. O 
grupo Ânima Educação criou um aplicativo que permite ao 
vestibulando escolher uma carreira, fazer a prova (ou usar 
sua nota do Enem), conferir o resultado e fazer a inscrição. 
Sem sair de casa. 

Para evitar fraudes, o aplicativo lança mão de 
uma série de recursos. Para fazer a prova, o candidato dar 
ao app acesso à câmera de selfie. A cada cinco minutos, o 
programa tira uma foto e usa um software de 
reconhecimento facial para confirmar quem está fazendo a 
prova. Para evitar ajudas externas, o app desabilita a função 
de copiar e colar textos, além do corretor ortográfico 
automático. 

A prova tem questões discursivas, mais difíceis de 
fraudar do que uma múltipla escolha. Um professor a 
corrige e a nota sai no intervalo de uma hora. No futuro uma 
inteligência artificial poderá corrigir a prova em minutos, 
tornando o processo 100% digital. 

O vestibular digital, segundo o representante do 
grupo, é uma forma de inclusão. O número limitado de datas 
e a necessidade de se deslocar até um local de prova, muitas 
vezes, dificultam o acesso dos interessados. "O vestibular 
vai evoluir," disse o diretor comercial da Ânima, Cristovam 
Ferrara. “Nos grandes centros, o deslocamento está cada dia 
mais difícil. O aplicativo é uma ótima alternativa. Mesmo 
num dia de chuva, mesmo com alagamento, o candidato 
consegue fazer a prova em casa." 

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/
02/faculdade-lanca-vestibular-pelo-celular.html 
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Sobre os sentidos e estruturas do texto II, julgue os 
itens subsequentes.  

 
11. O gênero textual do texto é a notícia.  
 
12. Infere-se do texto que o vestibular foi criado para 

poupar os candidatos de problemas com trânsito e 
deslocamento.  

 
13. O aplicativo impossibilita fraudes por meio de 

mecanismos de reconhecimento facial e restrição à 
cópia de conteúdos.  

 
14. O vocábulo “Mesmo” (4º parágrafo) introduz 

oração concessiva.   
 
15. Os termos “o representante do grupo” e “o diretor 

comercial da Ânima” compartilham o mesmo 
referente.  

 
16. As vírgulas empregadas no primeiro parágrafo 

possuem a mesma justificativa gramatical.  
 
17. A oração “Para evitar fraudes” indica o propósito 

das cautelas apresentadas na sequência.  
 
18. Sem alteração das ideias originais, o segmento “o 

aplicativo lança mão” seria corretamente reescrito 
da seguinte forma: “o aplicativo utiliza-se de” 

 
19. O período “O número limitado de datas e a 

necessidade de se deslocar até um local de prova, 
muitas vezes, dificultam o acesso dos interessados.” 
poderia ser, sem prejuízo gramatical, reescrito da 
seguinte maneira: Muitas vezes, dificulta o acesso 
dos interessados o número limitado de datas e a 
necessidade de se deslocar até um local de prova. 

 
20. A partícula “se” em “se deslocar” (4º parágrafo) 

não poderia ser deslocada para imediatamente após 
a forma “deslocar”— deslocar-se. 

 
 

INGLÊS 
 
TEXT I 
 
World's Smallest Police Station 

In the early 1960's, Carrabelle's police phone was 
located in a call box that was bolted to a building at the 
corner of U.S. Highway 98 and Tallahassee Street. During 
this time, the city had problems with people making 
unauthorized long distance calls on its police phone. 
Johnnie Mirabella, the only St. Joe Telephone Company 
employee in Carrabelle at the time, moved the phone to 
another location, but the illegal calls continued. 

 

Mirabella noticed that the policeman would get 
drenched while answering phone calls when it was raining. 
So when the telephone company decided to replace its worn 
out phone booth in front of Burda's Pharmacy with a new 
one, he decided to solve both problems at once by putting 
the police phone in the old booth. 

On March 10, 1963, Mirabella, with the help of 
Curly Messer, deputy sheriff at the time, moved the phone 
booth to its current site on U.S. Highway 98. The booth did 
protect the officers from the elements, but some people still 
snuck into it to make long distance calls. Eventually the dial 
was removed from the phone, making it impossible for 
anyone to make calls. 

Many hardships have been endured by the retired 
St. Joe Company phone booth. Vandals have ripped phones 
from the booth, shot holes through its glass, it has been 
knocked over by a pickup truck, knocked over and damaged 
by Hurricane Kate. Adding insult to injury, a tourist once 
asked a gas station attendant to help him load it into his 
vehicle so he could take it back to Tennessee with him. 

A replica of the booth is on display on U.S. 
Highway 98 across the street from the Carrabelle Chamber 
of Commerce/Franklin County Visitor Center at 105 St. 
James Avenue. It has been featured on television 
shows Real People, Ripley's Believe It or Not, The Today 
Show, and The Tonight Show Starring Johnny Carson. It was 
featured in the movie Tate's Hell, which was produced 
at Florida State University.  

We invite you to stop by and take a souvenir 
picture for your friends and family! 

http://carrabelle.org/things-to-do/worlds-smallest-police-station/ 

 
Judge the following items in relation the previous text. 
 
21. The article primarily deals with how Carrabelle's 

police phone, despite all the hardships, was used in 
order to improve the service they provide.  

 
22. The text states that Carrabelle's police uses a 

mobile app, tablets, and cellular phone service for 
the work they do. 

 
23. The expression  “Adding insult to injury” (par 4) 

means  “to do or say something that makes a bad or 
displeasing situation even worse”. 

 
24. A replica of the booth is on display on U.S. Highway 

98 in front of the Carrabelle Chamber of 
Commerce/Franklin County Visitor Center at 105 St. 
James Avenue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Real_People
http://en.wikipedia.org/wiki/Ripley%27s_Believe_It_or_Not
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Today_Show
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Today_Show
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tonight_Show_Starring_Johnny_Carson
http://en.wikipedia.org/wiki/Florida_State_University
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TEXT II 

Everything you need to know about the Fourth 

Industrial Revolution 

The Fourth Industrial Revolution will take center 
stage at the World Economic Forum’s (WEF) annual 
meeting next week in Davos, Switzerland. 

The concept, a theme of Davos this year, refers to 
how a combination of technologies are changing the way we 
live, work and interact. 

Klaus Schwab, founder and executive chairman of 
the Geneva-based WEF, published a book in 2016 titled 
“The Fourth Industrial Revolution” and coined the term at 
the Davos meeting that year. 

Schwab argued a technological revolution is 
underway “that is blurring the lines between the physical, 
digital and biological spheres.” 

Simply put, the Fourth Industrial Revolution 
refers to how technologies like artificial intelligence, 
autonomous vehicles and the Internet of things are merging 
with humans’ physical lives. Think of voice-activated 
assistants, facial ID recognition or digital health-care 
sensors. 

Jordan Morrow is the head of data literacy at 
analytics firm Qlik. He said individuals and companies lack 
skills, like interpreting and analyzing data, to successfully 
compete in the Fourth Industrial Revolution. 

“Not everyone needs to be a data scientist but 
everyone needs to be data literate,” he said in a phone 
interview with CNBC. 

Studies show technologies like artificial 
intelligence will eliminate some jobs, while creating 
demand for new jobs and skills. Some experts warn of a 
“winner-take-all economy,” where high-skilled workers are 
rewarded with high pay, and the rest of workers are left 
behind. 

Adapted from 
https://www.cnbc.com/2019/01/16/fourth-industrial-
revolution-explained-davos-2019.html 

Judge the following items in relation the previous text. 

 
25. The sentence “The Fourth Industrial Revolution 

will take center stage at the World Economic 
Forum’s (WEF) annual meeting” (paragraph 1) can 
be correctly paraphrased in the following term: The 
Fourth Industrial Revolution will be the main focus 
at the meeting. 

 
26. Writing is not a problem for Klaus Schwab.  
 
27. Revolution is present just in the physical sphere.  
 
28. Jordan Morrow went to the firm Qlik to learn data 

literacy.  
 
29. Although not everyone needs to be a data scientist, 

everyone needs to be data literate. 
 
 

30. High-skilled workers are rewarded with low-
income jobs.   

 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 
FEDERAL  

 
Com relação à Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), julgue os 
itens a seguir, tendo como base a Lei Complementar 
nº 94/1998 e suas alterações. 

 
31. A alteração legislativa que ampliou a área de 

abrangência da RIDE-DF incluiu doze novos 
municípios à região. A alteração baseou-se no 
argumento de que o conjunto desses municípios 
apresentam uma forte ligação socioeconômica com o 
Distrito Federal. Diante disso, a norma legal também 
estabeleceu a criação, no âmbito da RIDE-DF, da 
Área Metropolitana de Brasília, cuja principal 
atribuição é garantir a efetiva articulação de serviços 
públicos comuns ao Distrito Federal, aos estados de 
Goiás e Minas Gerais e aos municípios que a 
integram. 

 
32. Existe um descompasso entre os níveis de 

desenvolvimento do Distrito Federal em 
comparação com municípios que compõem a RIDE-
DF, o que contribui para explicar a ênfase concedida 
aos programas e projetos prioritários relativos à 
infraestrutura e à geração de empregos. 

 
33. A RIDE-DF foi criada com o intuito de diminuir as 

desigualdades sociais e promover o 
desenvolvimento regional dos municípios limítrofes 
ao Distrito Federal, contudo, no primeiro momento, 
devido à grande concentração populacional, suas 
ações e políticas públicas foram direcionadas aos 
municípios goianos. 

 
34. Criada em 1998, a RIDE-DF é atualmente 

composta pelo próprio Distrito Federal e por 
municípios goianos e mineiros. Dentre suas áreas de 
atuação, a segurança pública é vista como de 
interesse comum a todos, uma vez que as atividades 
criminosas e os atos de violência perpassam os 
limites politicamente estabelecidos. 

 
35. As ações desenvolvidas na RIDE-DE são 

coordenadas por um Conselho Administrativo, do 
qual participam representantes do Distrito Federal, 
dos estados de Goiás e de Minas Gerais que não 
recebem remuneração pela participação. 

 
 
 
 

https://www.cnbc.com/2018/10/31/nearly-half-of-uk-firms-think-their-business-models-wont-exist-in-5-years-because-of-ai-study-says.html
https://www.cnbc.com/2018/10/31/nearly-half-of-uk-firms-think-their-business-models-wont-exist-in-5-years-because-of-ai-study-says.html
https://www.cnbc.com/2018/09/17/wef-machines-are-going-to-perform-more-tasks-than-humans-by-2025.html
https://www.cnbc.com/2018/09/17/wef-machines-are-going-to-perform-more-tasks-than-humans-by-2025.html
https://www.cnbc.com/2019/01/16/fourth-industrial-revolution-explained-davos-2019.html
https://www.cnbc.com/2019/01/16/fourth-industrial-revolution-explained-davos-2019.html


6 
 8º Simulado – PC-DF - 22/02/2020 

 

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

previstos na Lei Federal nº 8.429/1992, julgue os 
itens a seguir. 

 
36. José frustrou a licitude de concurso público que 

seria realizado para o preenchimento de cargos no 
órgão em que atua. Nesse caso, praticou ato de 
improbidade administrativa que causa prejuízo ao 
erário, passível de sofrer as penalidades de 
ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de 
três a cinco anos, entre outras. 

 
37. A aplicação das sanções por improbidade 

administrativa depende da efetiva ocorrência de 
dano ao patrimônio público, inclusive quanto à pena 
de ressarcimento, bem como da rejeição das contas 
pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou 
Conselho de Contas. 

 
Acerca do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais (Lei nº 8.112/1990), julgue os itens 
a seguir. 

 
38. O procedimento sumário é um processo mais 

simples em relação ao processo administrativo 
disciplinar, e será utilizado nos casos de acumulação 
ilícita de cargos, empregos ou funções públicas, ou 
de abandono de cargo ou de inassiduidade habitual. 
Esta última, se caracteriza pela falta ao serviço, sem 
causa justificada, por sessenta dias, 
interpoladamente, durante o período de doze meses. 

 
39. No âmbito do processo administrativo disciplinar, 

a comissão será composta de três servidores 
estáveis designados pela autoridade competente, 
que indicará o respectivo presidente, sendo que 
todos os membros da comissão deverão ser 
ocupantes de cargo efetivo superior ou de mesmo 
nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior 
ao do indiciado. 

 
40. As penalidades de advertência e de suspensão 

terão os seus registros cancelados, sem efeitos 
retroativos, após o decurso de três e cinco anos de 
efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não 
houver, nesse período, praticado nova infração 
disciplinar. 

 
 
 
 
 
 

LODF 
 
41. Questão de LODF. 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.  

A função de policial civil é considerada de natureza 
técnico-científica. 

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  
 
De acordo com o que estabelece o Regimento Interno 

da PCDF, instituído pelo Decreto Distrital nº 
30.490/2009, julgue os itens subsecutivos. 

 
42. É correto afirmar que tanto a Divisão de 

Informática como as Divisões de Repressão a Drogas 
compõem o Departamento de Polícia Especializada. 

 
43. A Assessoria da Direção-Geral da Polícia Civil, 

unidade orgânica de assessoramento, diretamente 
subordinada à Direção-Geral de Polícia, tem como 
atribuições, dentre outras, minutar informações em 
ações de mandado de segurança, habeas data e 
habeas corpus impetrados contra atos do Diretor-
Geral, do Diretor-Geral Adjunto e do Corregedor-
Geral em questões que sejam de relevância para a 
Instituição.  

 
44. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos é 

unidade orgânica de execução técnica e operacional 
diretamente subordinada ao Departamento de 
Polícia Especializada. Dentre suas atribuições, é 
correto afirmar que é uma atividade desenvolvida 
em regime de plantão no depósito de veículos 
apreendidos: zelar pela guarda, identificação e 
conservação dos veículos, peças ou acessórios, 
apreendidos ou arrecadados. 

 
Quanto à composição do Conselho Superior da Polícia 

Civil do Distrito Federal, conforme as regras do 
Regimento Interno da PCDF, julgue o item a seguir. 

 
45. O Conselho Superior da Polícia Civil do Distrito 

Federal, com atribuições consultivas, opinativa, 
normativa, de deliberação colegiada, presidido pelo 
Diretor-Geral da Polícia Civil tem, dentre a sua 
composição, os seguintes membros: Diretor-Geral da 
Polícia Civil, Diretor-Geral Adjunto da Polícia Civil e 
um Delegado de Polícia da classe especial. Algum 
deles não é considerado como membro nato do 
Conselho. 
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Julgue os itens a seguir, de acordo com o que versa a 
Lei Federal nº 9.264/1996. 

 
46. Antônio Americano do Brasil, Agente Policial de 

Custódia no âmbito da Polícia Civil do Distrito 
Federal (PC DF), tem lotação e exercício em unidade 
separada da estrutura orgânica da PC DF, embora 
seu cargo faça parte da mesma carreira da de Mário, 
Escrivão de Polícia da mesma corporação. 

 
47. Harmonia Jacintho, Delegado de Polícia do Distrito 

Federal, possui cargo de carreira diversa da de 
Gravitolina Pereira, Papiloscopista Policial da PC DF.  
No entanto, ambos estão em cargos que exigem nível 
superior. 

 
Os itens a seguir versam sobre regras estabelecidas 

pela Lei nº 4.878/1965, que trata do Regime Jurídico 
Peculiar dos Funcionários Policiais Civis da União e 
do Distrito Federal. Julgue-os: 

 
48. Lançar em livros oficiais de registro anotações, 

queixas, reivindicações ou quaisquer outras 
matérias estranhas à finalidade deles é uma 
transgressão disciplinar passível de pena de 
suspensão. Ainda que aplicada tal penalidade pela 
transgressão disciplinar cometida, o funcionário não 
ficará livre da obrigação de indenizar a União pelos 
eventuais prejuízos causados.        

  
49. Não é errado afirmar que para Lua Morena, recém 

empossada como Delegada de Polícia do DF, a 
frequência ao curso de formação profissional da 
Academia Policial do Distrito Federal para primeira 
investidura em cargo de atividade policial será 
considerada de efetivo exercício para fins de 
aposentadoria. 

 
50. Estágio probatório é o período de dois anos de 

efetivo exercício do funcionário policial, durante o 
qual se apurarão os requisitos previstos em lei. O 
responsável pela repartição ou serviço, em que 
esteja lotado funcionário policial sujeito a estágio 
probatório, encaminhará trimestralmente ao órgão 
de pessoal relatório sucinto sobre o comportamento 
do estagiário. 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
51. Não se deve confundir o sigilo das comunicações 

telefônicas, esta violável por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual 
penal, com o sigilo dos registros telefônicos, que 
nada mais são do que os telefonemas registrados nos 
bancos de dados das operadoras de telefonia e que 

não estão sujeitos ao princípio da reserva absoluta 
de jurisdição, podendo as Comissões Parlamentares 
de Inquérito, segundo precedente do Supremo 
Tribunal Federal, ter acesso a tais dados sem a 
necessidade de ordem judicial. 

 
52. Apesar da Censura ser proibida no Brasil, o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto 
na CF, pode ser utilizado para prevenir ameaça de 
lesão a direito, por meio da censura prévia, com o 
intuito de evitar eventuais danos à imagem e à honra 
dos cidadãos, sem que isso caracterize cerceamento 
do direito à liberdade de imprensa. 

 
53. Rogério dos Santos, mais conhecido como 

“Orelhinha”, foi condenado criminalmente, em 
decisão transitada em julgado, a pena de prestação 
de serviços à comunidade, em razão da prática de um 
crime de menor potencial ofensivo. Nessa 
circunstância, considerando que o crime cometido é 
de menor potencial ofensivo, “orelhinha” poderá 
votar nas próximas eleições, entretanto, estará 
inelegível. 

 
54. É cabível mandado de injunção, impetrado tanto 

por pessoa física ou jurídica, em face de normas 
constitucionais autoaplicáveis, sendo que a decisão 
que concede o mandado de injunção deverá, como 
regra, gerar efeitos erga omnes.  

 
55. A CF estabelece o principio da unicidade sindical, 

que funciona como verdadeira restrição à liberdade 
de constituição de sindicato, na medida em que 
proíbe a criação de uma mesma organização sindical, 
representativa da mesma categoria, na mesma base 
territorial. 

  
56. O  candidato, José da Farmácia, foi eleito nas 

últimas eleições para a Câmara pelo Partido Renovo, 
partido esse que disputava sua primeira eleição. Na 
referida eleição, o partido elegeu apenas 10 
deputados federais, distribuídos em 6 estados da 
federação. Dessa forma, José poderá se desfiliar do 
partido renovo, sem que a sua desfiliação implique 
na perda do seu mandato. 

 
57. Seu Tanaka, japonês, veio para o Brasil à serviço 

oficial do Japão, tendo fixado residência em Foz do 
Iguaçu, local onde conheceu Marlene, cidadã 
brasileira. Apesar de ser casado com dona Sakura, 
que ainda reside no Japão, Seu Tanaka não resistiu 
aos encantos da brasileira, tendo os dois se 
entregado a uma louca paixão. Fruto desse amor 
repentino nasceu Son Goku. Son Goku, apesar do 
nome, é brasileiro nato. 
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58. José, policial militar há 20 anos, deseja se 
candidatar ao cargo de deputado federal nas 
próximas eleições gerais, para tanto, José deverá se 
filiar a algum partido político, sendo isso condição 
indispensável para a sua elegibilidade.  

 
59. Os Municípios poderão constituir guardas 

municipais destinadas exclusivamente à proteção de 
suas instalações. 

 
60. Lei ordinária que amplia a competência 

constitucional do tribunal do júri não viola a 
constituição. 

 
61. De acordo com o STF as práticas de homofobia e 

transfobia são crimes e devem ser equiparadas ao 
crime de racismo, ou seja, devem ser inafiançáveis, 
imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. 

 
62. Como regra, a lei não poderá restringir a 

publicidade  dos atos processuais. 
 
 

DIREITO PENAL 
 
63. O princípio da intranscendência da pena não se 

estende ao efeito extrapenal da condenação 
consistente na reparação civil do dano causado pela 
infração, eis que este pode ser cobrado dos 
herdeiros, até o limite do valor transferido a título de 
herança. 

 
64. O crime de receptação é considerado 

doutrinariamente como um crime pressuposto ou 
crime a quo, também chamado de crime parasitário, 
pois pressupõe a existência de um crime 
antecedente. 

 
TEXTO-BASE para os itens 65 a 68 
 

Situação hipotética: José e Maria subtraíram um 
aparelho celular e R$ 200,00 pertencentes ao pai de José, 
um senhor de 56 anos de idade, quando este se encontrava 
dormindo. Após, empreenderam fuga e se dirigiram até 
Ricardo, para quem ofereceram o celular subtraído. 
Ricardo, primário e de bons antecedentes, aceitou comprar 
o aparelho por R$ 150,00, sabendo da origem criminosa. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 
 
65. Assertiva: José será considerado isento de pena 

em relação ao crime patrimonial praticado em 
desfavor de seu pai. 

 
66. Assertiva: Maria deverá responder pelo crime de 

furto simples. 
 

67. Assertiva: caso fique comprovado que o furto 
aconteceu às 4h da manhã, deverá ser aplicada a 
majorante do repouso noturno, que gera aumento de 
um sexto. 

 
68. Assertiva: Ricardo deverá responder pelo crime 

de receptação, sendo aplicável o privilégio previsto 
para o furto. 

 
69. O delito de estelionato previdenciário, quando 

praticado pelo próprio beneficiário, tem natureza de 
crime instantâneo de efeitos permanentes, uma vez 
que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada. 

 
70. Situação hipotética: Victor atribuiu a si próprio 

nome falso perante a autoridade policial, com vistas 
a esconder seus antecedentes criminais, eis que 
havia diversos mandados de prisão expedidos 
contra ele. 

Assertiva: nesse caso, é correto afirmar que Victor 
deverá responder por crime de falsa identidade, 
ainda que tenha praticado a conduta em alegada 
situação de autodefesa. 

 
71. No crime de extorsão, a ameaça prevista no tipo 

penal, exercida com o fim de obter a indevida 
vantagem econômica, pode ter por conteúdo grave 
dano aos bens da vítima. 

 
72. Resta caracterizado o crime de redução à condição 

análoga à de escravo, em sua forma equiparada, 
quando o agente mantém vigilância ostensiva no 
local de trabalho ou se apodera de documentos ou 
objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-
lo no local de trabalho. 

 
73. O crime de corrupção ativa é crime próprio e, 

embora seja crime formal, há aumento de pena se, 
em razão da vantagem ou promessa, o funcionário 
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica 
infringindo dever funcional. 

 
74. Praticará crime de comunicação falsa de crime o 

agente que der causa à instauração de inquérito 
policial em desfavor de alguém que sabe ser 
inocente. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
75. O arquivamento do inquérito policial 

fundamentado na extinção da punibilidade faz coisa 
julgada material, sem exceção. 
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76. A incomunicabilidade do preso, que não poderá 
exceder 03 dias, foi recepcionada pela Constituição 
Federal, conforme entendimento Doutrinário 
majoritário. 

 
77. O recebimento de “denúncia anônima” pela 

autoridade policial é suficiente para provocar a 
instauração do inquérito policial, sendo 
desnecessária a verificação prévia das informações, 
cuja veracidade será apurada no bojo do inquérito 
policial. 

 
TEXTO-BASE para os itens 78 a 82 
 

Situação hipotética: José foi preso em flagrante 
pela prática do crime de roubo simples (pena: reclusão de 
04 a 10 anos e multa), após ter sido perseguido por policiais 
militares, que presenciaram a cena criminosa. Lavrado o 
Auto de Prisão em Flagrante Delito, a autoridade judiciária 
concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de 
fiança, que foi arbitrada dentro do patamar legal, sem 
redução ou aumento. 

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens: 
 
78. Assertiva: no caso em tela, é correto afirmar que 

houve flagrante impróprio, também chamado de 
quase-flagrante. 

 
79. Assertiva: considerando as circunstâncias, a 

fiança foi arbitrada em valor compreendido entre de 
10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos.  

 
80. Assertiva: o Juiz poderia ter fixado como medida 

cautelar diversa da prisão o recolhimento domiciliar 
noturno, mas não de forma cumulativa com a fiança. 

 
81. Assertiva: se José, no curso do processo, praticar 

nova infração penal dolosa, deverá ser cassada a 
fiança. 

 
82. Assertiva: se José for condenado ao final do 

processo e não se apresentar para o início do 
cumprimento da pena definitivamente imposta, será 
considerado perdido, em sua totalidade, o valor pago 
a título de fiança. 

 
83. De acordo com o Código de Processo Penal, o Juiz 

está autorizado a substituir a prisão preventiva pela 
prisão domiciliar quando a agente for gestante, 
desde que seja gestação de alto risco. 

 
84. Acerca dos Juizados especiais criminais (Lei 

9.099/95), julgue o item seguinte: 
A homologação da transação penal não faz coisa 

julgada material e, uma vez descumpridas suas 
cláusulas, retoma-se a situação anterior, 

possibilitando-se ao Ministério Público a 
continuidade da persecução penal. 

85. Acerca dos Juizados especiais criminais (Lei 
9.099/95), julgue o item seguinte: 

Nos juizados especiais criminais, estando o acusado 
em local incerto e não sabido, deverá o Juiz 
determinar sua citação por edital, com prazo de 15 
dias. 

 
86. Acerca dos Juizados especiais criminais (Lei 

9.099/95), julgue o item seguinte: 
Homologado o acordo de composição civil dos danos 

em crime de ação penal pública condicionada à 
representação, será extinta a punibilidade. 

 
 

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

Humanos, sua evolução, características, presença na 
Constituição Federal e proteção internacional. 

 
87. A Teoria dos Quatro Status, criada por Jellinek no 

final do século XIX, indica quatro posições que um 
indivíduo pode ocupar diante do Estado. O status 
libertatis (negativo) é aquele que em o indivíduo 
pode, tão somente, exigir uma abstenção, um não 
fazer estatal. 

 
88. O fundamento positivista dos direitos humanos 

prevê que são direitos humanos os valores e juízos 
condizentes com a dignidade e que estejam 
positivados no ordenamento. 

 
89. Os direitos humanos são absolutos e não podem 

sofrer limitações. 
 
90. Os direitos humanos são imprescritíveis, de modo 

que não se esgotam com o passar do tempo e, em 
razão disso, a pretensão indenizatória decorrente de 
eventual violação não está sujeita à prescrição. 

 
91. Os Sistemas de Proteção Internacional dos 

Direitos Humanos (Sistema Global e Sistemas 
Regionais) funcionam isoladamente em respeito à 
soberania dos Estados-Parte. 

 
92. Os tratados internacionais têm natureza 

contratual e, por este motivo, o Estado assume 
direitos e obrigações recíprocas ao firmá-lo. 

 
93. O Pacto de San José da Costa Rica (Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos), incorporado 
com status supralegal, revogou a disposição do art. 
5º, LXVII, que prevê a prisão do depositário infiel. 
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94. O controle de convencionalidade só pode ser 
realizado pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

INFORMÁTICA 
 
95. Uma rede de computadores é um conjunto de 

dispositivos interconectados com o objetivo de 
compartilhar recursos, podendo ser classificados 
como dispositivos finais ou intermediários – no 
primeiro caso, são aqueles que compõem a 
infraestrutura de uma rede de computadores; no 
segundo caso, são aqueles que permitem a entrada e 
saída de dados. 

 
96. O cabo coaxial de uma rede guiada é composto de 

um conjunto de quatro pares trançados de fios de 
cobre revestidos por um material isolante capaz de 
transmitir sinais monomodo ou multimodo. 

 
97. A fórmula utilizada para calcular o número de 

links necessárias em uma rede com topologia em 
malha é dada pela fórmula [N*(N-1)]/2, sendo N a 
quantidade de máquinas. 

 
98. A topologia em barramento tem como uma de suas 

principais desvantagens a baixa confiabilidade 
quando utilizadas em uma Wide Area Network 
(WAN). 

 
99. O Padrão IEEE 802.11b é uma evolução do Padrão 

IEEE 802.11a capaz de entregar uma taxa de 
transmissão mais alta utilizando uma mesma 
frequência. 

 
100. Caso um usuário necessite configurar o 

protocolo do seu software cliente de correio 
eletrônico para envio de mensagens em uma rede de 
computadores, ele deverá alterar dados do 
protocolo SMTP. 

 
101. Uma VPN permite acessar de forma virtual e 

segura uma rede privada por meio de uma rede 
pública através da utilização de técnicas de 
criptografia e tunelamento. 

 
102. O MS-Word permite utilizar fórmulas para 

realizar cálculos e comparações lógicas em tabelas, 
podendo ser atualizadas automaticamente ao abrir o 
documento que as contém ou manualmente por ação 
do usuário. 

 
103. Renato da Costa deseja realizar uma pesquisa – 

utilizando a ferramenta de busca Google – sobre 
imóveis à venda no Bairro do Flamengo/RJ. Exausto 
de ver o clube de futebol de mesmo nome – 
Flamengo – ser campeão de todos os torneios 
disputados, ele não deseja que a pesquisa retorne 

resultados sobre o clube de futebol para que retorne 
apenas resultados sobre imóveis. Para tal, ele decide 
utilizar o operador de busca traço (-) a fim de refinar 
sua pesquisa e excluir do resultado as páginas que 
contenham determinados termos. Uma pesquisa 
adequada para aumentar as chances de um resultaso 
sobre imóveis, excluindo páginas sobre o clube 
carioca poderia ser: imóveis venda flamengo -
futebol brasileiro libertadores supercopa 
mundial. 

 
104. A segurança da informação trata da preservação 

da confidencialidade, integridade e disponibilidade 
da informação; adicionalmente, outras propriedades 
– tais como autenticidade, responsabilidade, não-
repúdio e confiabilidade – podem também estar 
envolvidas. 

 
105. Ameaças são fragilidades presentes ou 

associadas a ativos que, quando exploradas por 
vulnerabilidades, levam à ocorrência de incidentes 
de segurança. 

 
106. A técnica de envenenamento do cache do 

Servidor DNS que corrompe o sistema de nomes de 
domínios de uma rede de computadores é conhecida 
como Pharming. 

 
107. Os formatos .zip e .rar são comumente utilizados 

por softwares compactadores de arquivos a fim de 
reduzir o espaço de armazenamento ocupado pelos 
documentos e permitir uma maior eficiência em suas 
transferências pela internet. 

 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Acerca da lógica sentencial e de argumentação, julgue 

os itens que se seguem. 
 
108. As proposições [𝑃 → (𝑄 → 𝑅)] e (𝑃 ∧ 𝑄) → 𝑅 são 

logicamente equivalentes. 
 
109. Se a proposição ¬𝑃 for falsa, então a proposição 

(𝑄 ∨ 𝑅) → 𝑃 será verdadeira. 
 
110. Se a proposição 𝑅 é verdadeira, então a tabela-

verdade da proposição (𝑃 ∧ 𝑅) → ¬𝑄 possui mais de 
5 linhas. 

 
111. A proposição “Os policiais não precisam de 

acompanhamento psicológico se e somente se os 
policiais trabalham na delegacia” é uma correta 
negação da proposição “Ou policiais não precisam de 
acompanhamento psicológico ou os policiais não 
trabalham na delegacia”. 
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112. Se as proposições P1: “Se faço simulados, então 

estou bem treinado”, P2: “Se estudo com 
antecedência, então não ficarei nervoso” e P3:”Não 
estou bem treinado ou ficarei nervoso” são as 
premissas de um argumento e a proposição C: “Não 
faço simulados ou não estudo com antecedência” é a 
conclusão desse argumento, então o argumento é 
válido. 

 
Seja 𝜙 o conjunto vazio, 𝑈 o conjunto universo e 
sejam 𝐴 e 𝐵 dois conjuntos quaisquer. Considere que 
𝐴 ∪ 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴\𝐵 representam, respectivamente, os 
conjuntos resultantes das operações de união, 
interseção e diferença. Considere ainda que o 
complementar de um conjunto X em relação ao 
universo, ou seja, o conjunto 𝑈 − 𝑋, é representado 
por 𝑋𝐶 . Com base nessas informações, julgue os itens 
a seguir. 

 
113. O conjunto (𝐴 ∩ 𝐵) ∩ (𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶) não possui 

elementos. 
114. O conjunto (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶)𝐶  é igual ao 

conjunto 𝐴 ∩ 𝐵. 
 
115. Para dois conjuntos A e B quaisquer, tem-se que 

(𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶) = 𝜙. 
 
Um hexágono regular possui vértices A, B, C, D, E, e F, 

de acordo com a figura a seguir. 
 

 
 
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. 
 

116. Se o segmento AD mede 2√3 𝑐𝑚, então a área do 

hexágono é superior a 5√3 𝑐𝑚3. 
 

117. Se o segmento CF mede 4√3 𝑐𝑚, então a diagonal 
AC mede mais de 5 𝑐𝑚.  

 
118. Se três dos vértices do hexágono são 

selecionados para determinar um triângulo, então 
há exatamente 20 triângulos distintos que podem 
ser determinados. 

 
 
Julgue os itens a seguir sobre equações e funções. 
 
119. A raízes da equação 𝑥2 − 6𝑥 + 2 = 0 são 

números racionais e distintos. 
 
120. Se 𝑥1 e 𝑥2 são as raízes da equação 𝑥2 − 6𝑥 + 3 =

0, então 𝑥1/𝑥2 > 0. 
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