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Simulado Especial 
11º 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; 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 

9 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo (a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área 
do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PCDF-29-03  
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PORTUGUÊS 
 
TEXTO I 
 

O discurso relatado em depoimentos da justiça 

Evocar ou reproduzir os enunciados emitidos por 
outros é comum na nossa fala cotidiana. Nos depoimentos 
prestados na justiça brasileira, isso também acontece, pois, 
de acordo com a bibliografia jurídica, a testemunha depõe 
sobre suas percepções sensoriais a respeito dos fatos, o que 
inclui as falas pronunciadas diante dela ou as que chegaram 
ao seu conhecimento por meio de outras pessoas. A citação 
da fala do outro ocupa, portanto, um lugar de destaque nos 
depoimentos, uma vez que somente por meio dela pode-se 
reconstruir alguns fatos. 

Logo, o discurso citado aparece nos depoimentos 
como recurso empregado pela testemunha para incluir ou 
para compor informações. Entretanto, ele aparece também 
como mecanismo utilizado pelo agente da justiça (juiz, 
delegado ou escrivão) para realizar o assentamento escrito 
da fala da testemunha. 

Embora a oralidade seja um dos princípios do 
processo penal, os depoimentos orais são reduzidos a 
termo pelo escrivão ou consignados pelo juiz, passando a 
fazer parte do processo, sob uma formalização escrita. Essa 
passagem do oral para o escrito contribui para o caráter 
polifônico e controvertido da prova testemunhal, pois é 
responsável por uma série de interferências dos agentes da 
justiça na elaboração dos textos escritos, causando um 
remanejamento de estruturas e de pontos de vista em 
relação à voz original. [...] 

Adaptado de:  ROMUALDO, Edson C. O discurso relatado em 
depoimentos da justiça: formas e funções 

 
Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do 

texto I, julgue os próximos itens. 
 
01. De acordo com o texto, pelo princípio da oralidade, 

os depoimentos de testemunhas não precisam ser 
formalizados por escrito.  

 
02. Do último parágrafo, infere-se haver um aspecto 

discutível na prova testemunhal.  
 
03. No último período do primeiro parágrafo, a 

conjunção “portanto” poderia ser substituída por 
“pois”, sem prejuízo à correção gramatical ou aos 
sentidos originais.  

 

04. A supressão da vírgula imediatamente o vocábulo 
“Logo” (2º parágrafo) afetaria os sentidos originais do 
texto.  
 
 

05. No trecho “pode-se reconstruir” (1º parágrafo), o 
deslocamento da partícula “se” para imediatamente 
antes da forma verbal “pode” — se pode 
reconstruir — manteria a correção gramatical e a 
coerência do texto.  

 
TEXTO II 
 

A prática realmente leva à perfeição ou é 
necessário um talento natural para se destacar como atleta? 
Pesquisadores apontaram a resposta para essa questão. 

O brasileiro Oscar Schmidt, hoje com 58 anos, foi 
um dos jogadores de basquete de maior sucesso da história. 
Durante sua carreira, marcou 49.737 pontos e se consagrou 
como o maior cestinha dos Jogos Olímpicos, façanhas que 
renderam a ele a alcunha de “Mão Santa”, sendo 
reconhecido por um talento fora do comum. 

Entretanto, o próprio Oscar rejeita o apelido. Em 
entrevista à revista Parcerias do Bem, o ex-jogador afirmou 
ser mais apropriado o termo “Mão Treinada” por conta de 
sua dedicação. “Qualquer um pode vencer através da 
repetição, em qualquer atividade, basta querer de verdade. 
Talento se constrói, ninguém nasce para fazer alguma coisa; 
nós temos é que encontrar aquilo de que gostamos de fazer 
e nos dedicar ao máximo”, disse Schmidt naquela 
oportunidade. 

Porém, essa linha de raciocínio abre precedentes 
para o seguinte questionamento: o treinamento intensivo é 
o bastante para se tornar um atleta de elite? Então, por que, 
entre tantos profissionais existentes no mundo, apenas 
alguns são lembrados como os melhores? 

Os estudiosos colocam o treino, a prática e a 
repetição como um dos pontos que mais influenciam no 
sucesso, mas não descartam o fato de que algumas pessoas 
estão predispostas a determinadas atividades. 

De acordo com Nicodemos Borges, psicólogo 
especialista em terapia comportamental e cognitiva, os 
fatores que levam a este êxito são diversos, podendo ser 
resumidos a três histórias: filogenética, ontogenética e 
cultural. 

“Na história filogenética, entram os aspectos 
geneticamente herdados, como tipo físico e sensibilidade; 
na ontogenética, estão questões como oportunidades, 
escolhas e comportamentos; já a cultural envolve o valor 
que essa pessoa entrega à sociedade. Assim, os superatletas 
são produtos de ótimas histórias. Em outras palavras, 
aqueles que se esforçaram e que contaram com fatores 
ambientais favoráveis”, analisa. (Adaptado de 
www.altoastral.com.br/importancia-talento-e-treino-esportes) 
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Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do 

texto II, julgue os próximos itens. 
 
06. Infere-se das informações do texto que a genética 

é predominante na habilidade humana, mas que o 
treinamento extensivo pode compensar a ausência 
de um talento nato. 

 
07. O trecho “por um talento fora do comum” (2º 

parágrafo) expressa circunstância de causa. 
 
08. Considerando sua construção e tipologia, o texto 

se apresenta como predominantemente 
dissertativo-argumentativo.  

 
09. Infere-se do texto que a linha de raciocínio de 

Oscar foi usada para levantar uma discussão no 
texto, cuja conclusão não coincide plenamente com a 
noção do jogador.  

 
10. Em “para se destacar” (1º parágrafo) e “se 

consagrou” (2º parágrafo), a partícula “se” possui 
valor passivo. 

 
11. Nas relações de coesão do texto, o segmento “a ele” 

(2º parágrafo) refere-se a Oscar e poderia ser 
substituído por  “-lhe”, sem prejuízo à correção 
gramatical ou ao sentido do texto. 

 
12. A locução “é que” (3º parágrafo) poderia ser 

suprimida sem prejuízo semântico ou sintático, pois 
possui valor expletivo, com finalidade apenas 
enfática.  

 
13. A conjunção “Porém” (4º parágrafo) introduz uma 

contraposição ao raciocínio de Oscar e poderia, sem 
prejuízo à correção ou ao sentido do texto, ser 
substituída por “Contudo”, “Não obstante” ou “Mas”. 

 
14. Sem prejuízo à correção gramatical ou aos 

sentidos do texto, o segmento “nós temos é que 
encontrar aquilo de que gostamos de fazer e nos 
dedicar ao máximo” (3º parágrafo) poderia ser 
reescrito da seguinte forma: “somos nós que temos 
de encontrar aquilo que gostamos de fazer e nos 
dedicar ao máximo”. 

 
15. O sinal de dois-pontos utilizado após “histórias” 

(6º parágrafo) introduz um aposto.  
 

 
TEXTO III 
 

Arqueólogos acreditam ter encontrado uma 
''arma secreta'' dos vikings 

 
Você já deve ter ouvido falar dos Vikings pelo 

menos uma vez durante sua vida, certo? Eles conquistaram 
a Europa graças a uma inovação tecnológica inesperada. 
Aprenderam a fazer alcatrão em escala industrial, o que deu 
mais força para o seu exército guerreiro. Usaram-no para 
impermeabilizar seus navios a longo curso, assim podendo 
realizar grandes viagem de saques em toda a Europa. Dizem 
os arqueólogos que isso aconteceu através do Atlântico.  

Recentemente, uma descoberta mexeu com o 
mundo e os curiosos a respeito desse povo. A descoberta é 
o trabalho de Andreas Hennius, da Universidade de 
Uppsala. A arma secreta dos Vikings. O estudioso diz ter 
encontrado evidências críticas de que a produção de poços 
de alcatrão na Escandinávia aumentou de forma drástica, 
assim como os Vikings começaram a invadir outras partes 
da Europa. Os poços poderiam produzir até 300 litros do 
combustível em um único ciclo de produção. Isso era o 
suficiente para impermeabilizar um grande número de 
navios. 

"Produção de alcatrão desenvolvida a partir de 
uma atividade de pequena escala, em produção em grande 
escala que se mudou para terras florestais durante o 
período viking", disse Hennius. "Essa mudança resultou da 
crescente demanda por alcatrão impulsionada por uma 
cultura marítima em evolução". Os Vikings eram guerreiros 
e comerciantes na Escandinávia, dispostos a atacar todo o 
continente europeu no século VIII.  

A descoberta da produção em massa de alcatrão 
revelou ser essa a arma secreta do povo. Encontraram ainda 
pequenos fornos domésticos na Suécia, no início dos anos 
2000. Poços maiores foram encontrados durante a 
construção de uma estrada e esses datam 680 e 900 anos, 
quando a ascensão dos Vikings começou. A princípio, esses 
foram pensados para produzir carvão, mas em seguida, 
viraram poços de alcatrão. Os poços ficavam perto de 
florestas de pinheiros, que era o principal ingrediente. 
Assim, com esse invento, os vikings conseguiam invadir 
terras com grandes frotas de navios. 

(Adaptado de https://www.fatosdesconhecidos.com.br/arqueologos-
acreditam-ter-encontrado-uma-arma-secreta-dos-vikings) 

 
Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do 

texto III, julgue os próximos itens. 
 
16. Infere-se do texto que a “arma secreta” 

mencionada no texto é a poderosa frota de navios 
dos vikings. 

 



5 
11º Simulado Especial – Concurso PCDF - 29/03/2020 

 

 
17. A forma verbal “Aprenderam” (1º parágrafo) foi 

flexionada no plural para concordar com o sujeito da 
oração em que ocorre: “os vikings”. 

 
18. Os vocábulos “Escandinávia” e “combustível” se 

acentuam por regras distintas. 
 
19. As formas pronominais “seu” (1º parágrafo) e “no” 

(1º parágrafo) constituem elementos coesivos que 
remetem ao mesmo referente. 

 
20. O vocábulo “que” (último período do 1º parágrafo) 

é classificado como conjunção e introduz uma oração 
completiva. 

 

 

INGLÊS 
 

Although the basic concepts of cryptography 
predate the Greeks, the present word cryptography, used to 
describe the art of secret communication, comes from the 
Greek meaning “secret writing”. From its rather simple 
beginnings, cryptography has grown in tandem with 
technology and its importance has also similarly grown. 
Just as in its early days, good cryptographic prowess still 
wins wars. 

As we get dragged more and more into the new 
information society, faceless digital communication 
regimes are guaranteeing neither information and personal 
security nor personal privacy. The technological and 
communications revolution has further resulted in massive 
global surveillance of millions of individuals by either their 
governments or private companies; the fight for personal 
privacy has never been any fiercer, and the integrity and 
confidentiality of data have become more urgent than ever 
before. The security and trust of digital transaction systems 
have become of critical importance as more and more 
organizations and businesses join the e-commerce train. 
The very future of global commerce is at stake in this new 
information society unless the security of e-commerce can 
be guaranteed.  

Cryptography is being increasingly used to fight 
off this massive invasion of individual privacy and security, 
to guarantee data integrity and confidentiality, and to bring 
trust in global e-commerce. Cryptography has become the 
main tool for providing the needed digital security in the 
modern digital communication medium that far exceeds the 
kind of security that was offered by any medium before it. 

Joseph Migga Kiza. Cryptography. In: Computer 
network security. Chattanooga: Springer, 2005, p. 257-8 
(adapted) 

(Analista de Controle – TCE-PR – CESPE) (Adaptado) 

 
Judge the following items according to the text  
 
21. The text shows that cryptography has provided 

more safety in digital communication than any other 
tool. 

 
22. The text states that digital communication regimes 

in the new information society fail in providing 
personal security. 

 
23. It can be said from the text that cryptography and 

technology have developed together. 
 
24. Cryptography and technology have grown in 

irrelevance.  
 
25. In text, the word “unless” (par 2) conveys the idea 

of condition. 
 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 
FEDERAL  

 

Foi numa área de 600 metros quadrados no 
Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, em Planaltina, que 
Cleiton Neves Elias, de 25 anos, começou a pôr em prática 
seu desejo de ser empreendedor rural. Ele fez curso de 
técnico em agroindústria no Instituto Federal de Brasília 
(IFB) e pelo programa Filhos deste Solo, da Emater-DF. 

O curso está alinhado ao Plano Estratégico do 
Governo do Distrito Federal no âmbito do desenvolvimento 
econômico – com oportunidade de emprego e renda, além 
da melhoria no ambiente de negócio. A iniciativa também 
está contemplada no lado social, com objetivo de reduzir 
desigualdades por meio da geração de renda. 

Internet <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br> com adaptações. 

 

Tendo o texto acima como referência inicial e 
considerando aspectos geográficos, econômicos e 
sociais do Distrito Federal e da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 
(RIDE-DF), julgue os itens que se seguem. 

 

26. Infere-se das informações do texto que medidas 
relacionadas ao aprimoramento do setor 
agropecuário do Distrito Federal buscam fomentar 
não apenas as áreas ligadas à geração de renda, como 
também de cunho social. 
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27. A agropecuária é o setor com a menor participação 
na economia brasiliense, o que não impediu que 
tenha destaque na produção de grãos e de 
hortifrutigranjeiros que abastecem a população 
local. 

 

28.  O fato de o Distrito Federal estar situado na 
Região Centro-Oeste do Brasil, na divisa com os 
estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, é 
determinante para que a área de produção 
agropecuária e abastecimento alimentar seja 
considerada um serviço de interesse comum aos 
integrantes da RIDE-DF. 

 

A respeito da realidade cultural do Distrito Federal, 
julgue os itens subsecutivos. 

 

29. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a 
Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida foi 
o primeiro monumento arquitetônico a ser criado 
em Brasília. 

 

30. A residência construída para o então presidente 
Juscelino Kubitschek se hospedar quando da 
realização das suas visitas às obras da nova capital, 
atualmente é um museu aberto à visitação pública. 

 

 

LEI 8.112 E LEI 8.429 
 
Valdisnei, policial militar em determinada unidade da 

federação, foi preso em flagrante por ter, 
intencionalmente, recebido vantagem econômica 
para tolerar a prática de narcotráfico. 

 
Diante desta situação hipotética, julgue os três itens 

que se seguem em relação ao disposto na Lei de 
Improbidade Administrativa. 

 
 
31. O regime da lei de improbidade não se aplica aos 
militares, razão pela qual Valdisnei responderá 
apenas na esfera criminal. 
 
32. Valdisnei, caso seja processado e julgado com base 

na Lei 8.429/1992, estará sujeito isoladamente as 
sanções de perda dos valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de 
multa civil de até 3 vezes o prejuízo ao erário e 
proibição de contratar com o poder público pelo 
prazo de 10 anos. 

 
33. A autoridade administrativa poderá representar 

ao Poder Judiciário, para requerer a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 
Tomando por base a situação hipotética acima e 

considerando o que dispõe a Lei 8.112/1990, julgue 
os dois itens a seguir. 

 
34. Promoção e Readaptação são as duas únicas 

formas de provimento que, ao mesmo tempo, 
representam hipóteses de vacância. 

 
35. É possível a utilização da consignação em folha de 

pagamento para pagamento de saque realizado por 
meio de cartão de crédito. 

 
 

LODF 
 
36. De acordo com a LODF e no que tange à segurança 

pública, a Polícia Civil do Distrito Federal pode 
dispor de unidade especializada na custódia de 
presos provisórios e bens apreendidos, devendo seu 
dirigente ser escolhido entre os integrantes da 
categoria funcional de Agente Policial de Custódia.  

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 
Julgue os itens que se seguem de acordo com o 

Regimento Interno da PCDF. 
 
37. A Direção-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal, 

órgão de direção superior, dirigido pelo Diretor-
Geral de Polícia Civil, tem como atribuição, com o 
auxílio dos respectivos Diretores dos 
Departamentos e dos demais órgãos de direção 
superior, planejar, normatizar, dirigir, 
supervisionar, fiscalizar, administrar, coordenar, 
executar, controlar e avaliar as ações de polícia 
circunscricional, de polícia especializada, de polícia 
técnico científica, de atividades especiais, salvo de 
ensino e treinamento e de correição. 
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38. A Comissão Permanente de Disciplina exercerá 
suas atividades com independência e 
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à 
elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da 
Administração, sendo suas audiências e reuniões 
realizadas em caráter público. A função de cada 
membro da Comissão é considerada de interesse 
relevante para a administração.  

 
39. O Secretário da Comissão Permanente de 

Disciplina será indicado pelo Presidente, recaindo a 
escolha preferencialmente em integrante do cargo 
de Escrivão de Polícia. 

 
40. A Divisão de Correição é competente para analisar 

as informações emitidas pelos bancos de dados, 
existentes em autos e arquivos ou recebidas, em 
forma de laudos, listagens ou outros registros, 
visando à obtenção de indícios de prática de 
infrações em apuração na Corregedoria-Geral de 
Polícia. 

 
41. A Divisão de Procedimentos Administrativos 

Disciplinares, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Corregedoria-Geral de 
Polícia, tem como atribuição, certificar-se dos casos 
de contumácia, na forma da Lei, dando 
conhecimento ao Corregedor Geral de Polícia 

 
 
42.  Efetuar revisões periódicas e preventivas dos 

sistemas elétrico, hidrosanitário, contra incêndios, 
telhados e calhas compete à Divisão de Arquitetura e 
Engenharia. 

 
43. Ao Instituto de Identificação, unidade orgânica de 

execução técnica-científica, subordinada 
diretamente ao Departamento de Polícia Técnica, 
tem como atribuição, Fornecer informações contidas 
em arquivos às unidades e entidades credenciadas 
pela Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito 
Federal. 

 
44. A Divisão de Tanatologia Forense, diretamente 

subordinada ao Instituto de Medicina Legal, tem 
como atribuição, controlar o intervalo de tempo 
entre a realização da perícia e de entrega dos laudos 
conclusos, realizados pelos peritos médicos legistas 
designados, com o auxílio da Seção de Informática 
Planejamento e Estatística e tomar as providências 
cabíveis nos casos de atrasos de entregas. 

45. São atividades desenvolvidas em regime de 
plantão na Academia de Polícia Civil, entre outras, 
zelar pela segurança, vigilância e conservação das 
instalações da unidade orgânica e do patrimônio 
público. 

 
Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei nº 

4.878/1965. 
 
46. A precedência entre os integrantes das classes e 

séries de classes do Serviço de Polícia Federal e do 
Serviço Policial Metropolitano, se estabelece básica e 
primordialmente pela subordinação técnica. 

 
47. São requisitos para matrícula na Academia 

Nacional de Polícia: ser brasileiro; ter completado 
dezoito anos de idade; estar no gozo dos direitos 
políticos; estar quite com as obrigações militares; ter 
procedimento irrepreensível; ter procedimento 
irrepreensível e idoneidade moral inatacável, 
avaliados segundo normas baixadas pela Direção 
Geral do Departamento de Polícia Federal; gozar de 
boa saúde, física e psíquica, comprovada em 
inspeção médica; possuir temperamento adequado 
ao exercício da função policial, apurado em exame 
psicotécnico realizado pela Academia Nacional de 
Polícia; ter sido habilitado previamente em concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 

 
48. As indenizações por trabalhos de prótese dentária, 

ortodontia, obturações, bem como pelo 
fornecimento de aparelhos ortopédicos, óculos e 
artigos correlatos, beneficiarão de reduções, 
devendo ser feitas pelo justo valor do material 
aplicado ou da peça fornecida. 

A respeito da Lei nº 9.264/1996, julgue os próximos 
itens: 

 
49. 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, no mínimo, 3 anos de 
atividade jurídica ou policial, comprovados no ato da 
posse. 

 
50. No caso de servidores afastados ou licenciados, no 

momento da publicação desta Lei, por período 
superior a 180 dias, as lotações não serão alteradas 
pela unidade administrativa competente.   
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

Em relação aos direitos e garantias fundamentais, 
julgue os itens subsecutivos. 

 

51. Em processo criminal, no qual todos os direitos 
foram respeitados, Eduardo e Paulo foram 
condenados, por crimes diversos, em sentença 
transitada em julgado, a 5 e 9 anos de prisão 
respectivamente. Paulo ficou encarcerado por 10 
anos, sendo solto após esse período. Eduardo 
conseguiu provar sua inocência, após cumprimento 
parcial da pena, demonstrando que estava em um 
retiro religioso em localidade diversa no momento 
do crime. Assim, caberá ao Estado indenizar 
Eduardo pelo erro judiciário, mas não Paulo, uma 
vez que a soltura do preso de respeitar a ordem de 
análise dos processos judiciais. 

 

52. De acordo com a Constituição Federal, Enzo, 
nascido na Itália e residente no Brasil, filho de mãe 
italiana e pai sueco, ambos a serviço da República 
Federativa do Brasil quando de seu nascimento, será 
considerado brasileiro nato. 

 

53. Lúcio e Mauro, operadores de máquinas, 
insatisfeitos com a atuação do sindicato de sua 
categoria, resolveram, juntamente com outros 
trabalhadores, criar novo sindicato para representar 
os trabalhadores de sua categoria no município em 
que laboram. Considerando o caso narrado, à luz da 
Constituição Federal, a pretensão de Lúcio e Mauro 
não será possível, porque é vedada a criação de mais 
de uma organização sindical representativa de 
categoria profissional na mesma base territorial, 
sendo a menor delas a área de um município. 

 

54. Determinado sindicato de trabalhadores, em 
funcionamento apenas a seis meses, possui 
legitimidade para impetrar mandado de segurança 
coletivo para defender os interesses de seus 
membros.  

 

55. De acordo com a doutrina, os direitos civis e 
políticos, orientados pelo valor de liberdade, são 
chamados direitos de primeira geração. Os direitos 

difusos ou transindividuais, ligados aos valores de 
solidariedade e fraternidade, são classificados na 
segunda geração. Por último, os direitos de terceira 
geração são aqueles relacionados aos direitos 
sociais, econômicos e culturais, fundados no valor de 
igualdade. 

 

Sobre a segurança pública, julgue o próximo item. 

 

56. Insere-se na destinação da polícia federal prevenir 
e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o contrabando e o descaminho, exercer as 
funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras, e, com exclusividade, as funções de polícia 
judiciária da União. 

 

Considerando as disposições constitucionais acerca 
dos direitos políticos, julgue os itens a seguir. 

 

57. Joaquim, aos dezenove anos, foi eleito vereador no 
município de Ipojuca-PE. Nas próximas eleições 
estaduais e federais, Joaquim, já com 21 anos de 
idade,  nos termos definidos pela Constituição 
Federal, em Pernambuco, poderá se candidatar aos 
cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual e 
Governador. 

 

58.  Gilberto, empresário e candidato a prefeito em 
determinado município, tendo em vista as eleições 
que ocorrerão daqui a dez meses, procurou 
advogado para orientá-lo sobre a aplicação de 
alteração legislativa que limitou os gastos pessoais 
com campanha eleitoral. O advogado, corretamente, 
informou-lhe que a modificação legislativa deve ser 
considerada no próximo pleito eleitoral, uma vez 
que entra em vigor na data de sua publicação e pode 
ser aplicada à eleição que ocorrer até oito meses 
após a data de sua vigência. 

 

DIREITO PENAL 
 

59. Sobre a lei penal no tempo e no espaço, julgue o 
item seguinte: 

Aplica-se a lei penal brasileira a crime cometido por 
brasileiro no estrangeiro, ainda que o agente tenha 
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sido absolvido no estrangeiro e não mais regresse ao 
Brasil. 

 

60. Sobre a lei penal no tempo e no espaço, julgue o 
item seguinte: 

O princípio da anterioridade da lei penal se aplica 
também às contravenções penais e às medidas de 
segurança. 

 

TEXTO-BASE para os itens 61 a 63 

 

Situação hipotética: José, primário, fazendo-se 
passar por técnico da empresa de serviço de TV A 
CABO, informou a Maria que deveria realizar alguns 
reparos em sua antena, para evitar a perda de sinal 
em caso de mau tempo. Maria permitiu que José 
entrasse na casa. José fingiu realizar alguns reparos 
e, ao sair, informou que o serviço custava R$ 150,00.  

 

Maria ficou surpresa, mas pagou o valor solicitado por 
José. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

61. Assertiva: José praticou o crime de estelionato, 
em sua forma consumada. 

 

62. Assertiva: por ser crime formal, o crime praticado 
por José se consumou no momento em que ele 
solicitou a vantagem patrimonial indevida. 

 

63. Assertiva: sendo José primário e de pequeno 
valor o prejuízo, é cabível aplicar em favor de José o 
privilégio, podendo o Juiz substituir a pena de 
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois 
terços, ou aplicar somente a pena de multa. 

 

TEXTO-BASE para os itens 64 a 66 

 

Situação hipotética: José, após uma discussão com 
Pedro, por conta de divergências políticas, desferiu 
um soco no rosto deste, que caiu e bateu com a 
cabeça no chão. Levado ao hospital, Pedro 

permaneceu internado por duas semanas, com risco 
de morte, mas acabou sobrevivendo. 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

64. Assertiva: se ficar comprovado que José tinha 
apenas intenção de lesionar Pedro, deverá 
responder pelo crime de lesão corporal gravíssima. 

 

65. Assertiva: caso Pedro tivesse vindo a óbito, José 
deveria responder pelo crime de lesão corporal 
seguida de morte, ainda que tivesse assumido o risco 
em relação ao resultado morte. 

 

66. Assertiva: a ação penal em relação ao crime 
praticado por José é pública incondicionada. 

 

TEXTO-BASE para os itens 67 a 70 

Situação hipotética: José foi ouvido como 
testemunha em determinado inquérito policial, 
instaurado para apurar suposta prática do crime de 
receptação. Em seu depoimento, José dolosamente 
omitiu informações relevantes, mesmo tendo sido 
indagado sobre elas. 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

67. Assertiva: José deverá responder pelo crime de 
falso testemunho, em sua forma privilegiada, já que 
prestou afirmação falsa em inquérito policial, e não 
em Juízo.  

 

68. Assertiva: o crime praticado por José será 
considerado consumado, ainda que não interfira no 
resultado das investigações. 

 

69. Assertiva: se restar comprovado que José recebeu 
vantagem patrimonial indevida para omitir as 
informações em seu depoimento, sua pena será 
aumentada de um sexto a um terço. 

 

70. Assertiva: ainda que José se retrate cabalmente e 
declare a verdade, não será possível a extinção da 
punibilidade. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
TEXTO-BASE para os itens 71 a 73 
 
Situação hipotética: José foi preso em flagrante pela 

pratica do crime de receptação (pena: reclusão, de 
um a quatro anos, e multa). Conduzido à delegacia 
pelos agentes policiais, José informou não possuir 
advogado.  

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens: 
 
71. Assertiva: no caso em tela, a própria autoridade 

policial poderá arbitrar fiança. 
 
72. Assertiva: caso esteja ausente o escrivão ou este 

seja impedido de atuar no caso, a autoridade policial  
 
deverá convocar escrivão de outra unidade de polícia 

judiciária para lavrar o auto de prisão em flagrante. 
 
73. Assertiva: como José não possui advogado, a 

autoridade policial deverá informar o fato 
imediatamente à defensoria pública, para que esta 
acompanhe a lavratura do auto de prisão em 
flagrante, sob pena de nulidade. 

 
TEXTO-BASE para os itens 74 a 76 
 
Situação hipotética: A autoridade policial recebeu 

notícia anônima relativa a suposta prática de crime 
de furto de semovente domesticável de produção 
(pena: reclusão de 2 a 5 anos). Por se tratar de crime 
de ação penal pública incondicionada, a autoridade 
policial imediatamente instaurou, de ofício, 
inquérito policial para investigar o caso. 

No curso das investigações, ficou comprovada a 
materialidade delitiva, mas não havia indícios 
suficientes de autoria, de forma que ninguém foi 
indiciado. 

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens: 
 
74. Assertiva: no caso em tela, o prazo para a 

conclusão do inquérito policial é de 30 dias. 
 
75. Assertiva: apesar de se tratar de crime de ação 

penal pública incondicionada, a autoridade policial 

não poderia ter instaurado inquérito policial sem a 
verificação prévia da procedência das informações. 

 
76. Assertiva: se o inquérito policial for arquivado 

por falta de base para a denúncia, será possível a 
retomada futura das investigações, desde que haja 
notícia de prova nova, assim considerada aquela que 
não constava nos autos quando do arquivamento. 

 
TEXTO-BASE para os itens 77 a 79 
 
Situação hipotética: No curso de determinado 

processo criminal, no qual se apurava a prática do 
crime de corrupção ativa (pena: reclusão, de 2 a 12 
anos, e multa), o Ministério Público tomou ciência de 
que o réu, José, havia comprado passagem só de ida 
para um país sem tratado de extradição com o Brasil. 
Diante das evidências de possível fuga, o MP pugnou 
pela decretação da prisão preventiva, que foi 
decretada pelo Juiz. 

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens: 
 
77. Assertiva: a prisão preventiva foi corretamente 

decretada para a garantia da ordem pública. 
 
78. Assertiva: se José for maior de 80 anos, o Juiz 

poderá substituir a prisão preventiva pela prisão 
domiciliar, ainda que este não possua doença grave. 

 
79. Assertiva: caso o Juiz, posteriormente, entenda 

pela desnecessidade da prisão preventiva, poderá 
conceder liberdade provisória ao réu, não sendo 
possível, porém, a concessão de fiança. 

 
80. Acerca dos Juizados especiais criminais (Lei 

9.099/95), julgue o item seguinte: 
Ao autor de infração penal de menor potencial 

ofensivo que, após a lavratura do termo, for 
imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir 
o compromisso de a ele comparecer, não se imporá 
prisão em flagrante, mas poderá ser exigida fiança. 

 
81. Acerca dos Juizados especiais criminais (Lei 

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

devidamente homologado por sentença, estará 
extinta a punibilidade, caso se trate de ação penal 
privada ou ação penal pública condicionada à 
representação. 
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82. Acerca dos Juizados especiais criminais (Lei 
9.099/95), julgue o item seguinte: 

Aceita a proposta de suspensão condicional do 
processo pelo acusado e seu defensor, na presença 
do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá 
suspender o processo, submetendo o acusado a 
período de prova, durante o qual não ficará suspenso 
o curso do prazo prescricional. 

 
 

DIREITOS HUMANOS 
 

Julgue os itens com base na Teoria Geral dos Direitos 
Humanos, sua evolução, características, presença na 
Constituição Federal e sua proteção internacional. 

 

83. O universalismo, característica dos direitos 
humanos, permite afirmar que estes destinam-se a 
todas as pessoas e abrangem todos os territórios. No 
entanto, em alguns casos, a exemplo de pessoas que 
tenham cometido crimes hediondos, tais direitos 
poderão ser suprimidos. 

 

84. A relatividade permite que os direitos humanos 
sofram limitações para que sejam adequados a 
outros valores coexistentes na ordem jurídica. 

 

85. A exigibilidade dos direitos humanos manifesta a 
preocupação com sua implementação e a efetividade 
da responsabilização daqueles que violarem tais 
garantias. 

 

86. As normas definidoras dos direitos humanos têm 
aplicação imediata, mas dependerão de outras 
normas disciplinadoras. 

 

87. Uma das vertentes de proteção internacional é o 
Direito Humanitário, voltado à garantia de paz e 
segurança dos grupos vulneráveis em razão de 
conflitos militares e bélicos, tendo como marco 
histórico a Convenção de Genebra de 1864. 

 

88. Os mecanismos convencionais não estão previstos 
nos tratados de Direitos Humanos e devem ser 
aplicados a todos os países. 

 

89. As convenções gerais são destinadas a todos os 
seres humanos, a exemplo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. As convenções especiais, em 
contrapartida, são voltadas a grupos específicos de 
seres humanos, a exemplo da Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

90. As petições individuais permitem que a vítima, 
que teve seus direitos violados, denuncie tais 
práticas, independentemente de previsão no tratado 
internacional. 

 

INFORMÁTICA 
 
91. Um grupo doméstico é um grupo de computadores 

em uma rede doméstica que podem compartilhar 
arquivos e impressoras. Ele facilita o 
compartilhamento de imagens, músicas, vídeos, 
documentos e impressoras com outras pessoas do 
mesmo grupo. No entanto, esse recurso foi removido 
da versão mais recente do Windows 10. 

 
92. Em uma rede de computadores com topologia em 

barramento, uma falha no cabo principal ou em 
alguma das máquinas ligadas a ele colapsa toda a 
comunicação da rede. 

 
93. O WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) – também chamado de Padrão 
IEEE 802.11 – é um padrão utilizado primariamente 
para prover compatibilidade e interoperabilidade 
sem fio entre equipamentos de redes extensas. 

 
94. A Rede de Área Pessoal é definida como uma rede 

de computadores utilizada para conectar e 
transmitir dados entre dispositivos localizados em 
uma área pessoal. 

 
95. O Hub – também conhecido como Concentrador – 

é um equipamento capaz de concentrar o tráfego de 
rede que provém de vários dispositivos e regenerar 
seu sinal. 

 
 
96. O Endereço IPv6 2001:0C00:0000:0000:5400:0 

000:0000:0009 pode ser abreviado tanto como 
2001:C00:0:0:5400:0:0:9 quanto como 2001:C00 
::5400::9. 
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97. Uma URL (Uniform Resource Locator) oferece 
uma maneira uniforme e padronizada de localizar 
recursos em uma rede de computadores, como um 
arquivo ou uma impressora. 

 
 
98. Em uma rede de computadores, uma porta é um 

conceito lógico que identifica um processo ou 
serviço específico oferecido por um protocolo. Pode-
se afirmar que os protocolos POP3, HTTP, HTTPS e 
SMTP utilizam, respectivamente, as portas 25, 80, 
443 e 110. 

 
99. A ferramenta de busca Google – por meio do 

operador aspas – permite pesquisar 
correspondências exatas de uma palavra ou texto, 
incluindo distinções entre caracteres maiúsculos e 
minúsculos. 

 
100. Negação de serviço (DoS - Denial of Service) é 

uma técnica pela qual um atacante utiliza um 
computador para tirar de operação um serviço, um 
computador ou uma rede conectada à Internet. 
Quando utilizada de forma coordenada e distribuída, 
ou seja, quando um conjunto de computadores é 
utilizado no ataque, recebe o nome de negação de 
serviço distribuído (DDoS - Distributed Denial of 
Service). 

 
101. Os principais motivos que levam um atacante a 

desenvolver e a propagar códigos maliciosos são a 
obtenção de vantagens financeiras, a coleta de 
informações confidenciais, o desejo de 
autopromoção e o vandalismo. Além disto, os 
códigos maliciosos são muitas vezes usados como 
intermediários e possibilitam a prática de golpes, a 
realização de ataques e a disseminação de spam. 

 
102. A criptografia de chave simétrica, também 

conhecida como criptografia de chave pública, utiliza 
duas chaves distintas: uma pública, que pode ser 
livremente divulgada, e uma privada, que deve ser 
mantida em segredo por seu dono. Quando uma 
informação é codificada com uma das chaves, 
somente a outra chave do par pode decodificá-la. 
Qual chave usar para codificar depende da proteção 
que se deseja, se confidencialidade ou autenticação, 
integridade e não-repúdio. A chave privada pode ser 
armazenada de diferentes maneiras, como um 
arquivo no computador, um smartcard ou um token. 
Exemplos de métodos criptográficos que usam 

chaves assimétricas são: RSA, DSA, ECC e Diffie-
Hellman. 

 
103. O Screenlogger é um tipo de Adware capaz de 

armazenar a posição do cursor e a tela apresentada 
no monitor nos momentos em que o mouse é clicado, 
ou a região que circunda a posição onde o mouse é 
clicado. É bastante utilizado por atacantes para 
capturar as teclas digitadas pelos usuários em 
teclados virtuais, disponíveis principalmente 
em sites de Internet Banking. 

 
104. Um Filtro de Pacotes é capaz de executar uma 

política de filtragem com base na combinação de 
endereços e números de porta, examinando cada 
pacote e determinando, a partir de regras 
específicas, se ele deve passar ou ficar. Já o Filtro de 
Estado de Sessão analisa apenas se um pacote 
recebido ou enviado está de acordo com as regras 
(protocolo, porta e lista negra/branca). 

 
105. No Windows 10, uma janela pode ser composta – 

entre outros – por Barra de Título, Barra de 
Endereço, Caixa de Pesquisa, Painel de Navegação e 
Painel de Visualização. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
O professor Ricardo Vale encomendou uma pesquisa 

entre alguns alunos sobre o uso das seguintes 
ferramentas da assinatura ilimitada do Estratégia: 
Trilha Estratégica (T), Mapas Mentais (M) e Mapa da 
Lei (L). A pesquisa revelou que cada um dos alunos 
entrevistados utiliza pelo menos uma dessas 
ferramentas. As quantidades de alunos 
entrevistados que utilizam essas ferramentas estão 
mostradas na tabela a seguir. 

 
 

 
 
Com base nas informações e na tabela acima, julgue os 

próximos itens. 
 
106. Se um aluno entrevistado não utiliza o Mapa da 

Lei, então esse aluno não utiliza Mapas Mentais. 
 
107. A quantidade de alunos que utiliza apenas uma 

das ferramentas acima é maior do que 300. 
 
108. Mais de 300 alunos utilizam apenas duas das 

ferramentas citadas. 
 
109. Nenhum aluno utiliza a Trilha Estratégia e os 

Mapas Mentais. 
 
Um marceneiro e seu ajudante realizam um serviço e 

recebem juntos R$ 1.800,00. A razão entre o valor 
recebido pelo marceneiro e pelo seu ajudante, 
somada com 1, é equivalente a 12/5. Com base 
nessas informações, julgue os itens a seguir. 

 
110. O marceneiro recebeu mais de R$ 1.200,00. 
 
111. O valor recebido pelo marceneiro foi 40% maior 

do que o valor recebido pelo seu ajudante. 
 
112. Os valores recebidos pelo marceneiro e seu 

ajudante são proporcionais a 7 e 5. 
 
 
 

Julgue os itens a seguir a partir das proposições P: 
“João estuda para o concurso do INSS”, Q: João é 
persistente” e R: “João será aprovado no concurso do 
INSS”. 

 
113. A sentença “Se João não foi aprovado no concurso 

do INSS, então João não estudou para o concurso do 
INSS ou João não foi persistente” pode ser 
representada simbolicamente por (¬𝑅) → (¬𝑃) ∧
(¬𝑄). 

 
114. A proposição (¬𝑃) → (𝑃 → 𝑅) é sempre 

verdadeira, independentemente dos valores lógicos 
das proposições simples que a compõem.  

 
115. As proposições 𝑃 ∧ ¬(𝑄 ∧ 𝑅) e (𝑃 ∧ ¬𝑄) ∨ (𝑃 ∧
¬𝑅) são logicamente equivalentes. 

Décio Terror decidiu passar um fim de semana no Rio 
de Janeiro e verificou que a distância de sua cidade 
Juiz de Fora até a Cidade Maravilhosa era de apenas 
185 quilômetros. Antes de começar a sua viagem de 
Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, Décio verificou que 
seu tanque estava completamente vazio e parou para 
abastecer seu carro no Posto Estratégico, vizinho à 
sua casa.  A bomba de combustível forneceu 25 litros 
em 2 minutos e 20 segundos, com um fluxo de 
combustível constante. Então, houve um problema 
nessa bomba e o frentista pediu para Décio 
continuar abastecendo em outra bomba, mais 
adiante. A segunda bomba forneceu 26 litros em 2 
minutos e 40 segundos, também com fluxo 
constante. Com base nessas informações, julgue os 
itens a seguir. 

 
116. O fluxo de combustível dessa segunda bomba, em 

relação à primeira, foi 9% menor. 
 
117. Ao chegar ao Rio de Janeiro, Décio verificou que 

havia consumido apenas 1/3 da gasolina colocada no 
Posto Estratégico. Logo, o carro de Décio apresentou 
um consumo superior a 11 quilômetros por litro de 
combustível. 

 
118. Décio levou 3 horas e 5 minutos no trajeto Juiz de 

Fora – Rio de Janeiro e verificou no GPS que a 
distância Rio de Janeiro – Juiz de Fora era também de 
exatamente 185 quilômetros. Se Décio aumentar a 
sua velocidade média em 20%, ele levará mais de 2 
horas e 30 minutos para voltar do Rio de Janeiro 
para a sua casa em Juiz de Fora.  
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119. O Coach Dudu abandonou o veganismo e decidiu 

se esbaldar em uma churrascaria perto da sede do 
Estratégia Concursos. Ele pediu um prato principal, 
um refrigerante e uma sobremesa, pagando por isso 
um total de R$ 44,00, já incluída a taxa de serviço de 
10% sobre o valor real do que foi gasto. Sabendo-se 
que o refrigerante custou R$ 2,00 a menos que a 
sobremesa e que o prato principal representou 4/5 
do valor real a ser pago (sem a taxa de serviço), então 
o preço da sobremesa era superior a R$ 7,00. 

 
120. Após resolver 160 questões, o aluno Herbert 

Richers Almeida constatou que acertou 70% delas. 
Após resolver mais 40 questões, ele melhorou seu 
percentual de acertos para 71% do total de questões. 
É correto concluir que das últimas 40 questões, 
Herbert Richers Almeida errou mais de 10. 
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