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Simulado Especial 
7º Simulado PF - Agente 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

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, 
com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

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

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

8 – 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-PF-Agente-24-05    
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PORTUGUÊS 
Janaína Arruda 

TEXTO I 

O território do escritor 

A língua é o espaço que forma o escritor. Tentar 
compreendê-la (essa tarefa impossível) será, portanto, um 
bom caminho para compreender a atividade da literatura. 
A questão é que há tantas línguas, e isso no universo do 
mesmo idioma, quanto há escritores. Quando falo de 
língua, não me refiro apenas ao simples depósito de 
palavras que circulam em uma comunidade, nem a um 
sistema gramatical normativo às vezes mais, às vezes 
menos estável numa sociedade, numa estação do ano, num 
sexo, numa região, numa família ou em parte dela, num 
lugarejo, numa classe social, naquela rua, num 
determinado dia, num livro e quase nunca num país 
inteiro.  

A língua em que circula o escritor jamais é uma 
entidade unitária. Não pode ser, em caso algum, uma 
ordem unida. Porque a matéria da literatura não é um 
sistema abstrato de regras e relações, uma análise 
combinatória de fonemas ou um conjunto de universais 
semânticos como tem sido a língua para uma corrente 
considerável dos cientistas da língua. Justamente por 
serem abstratos, justamente por serem apenas fonemas e 
justamente por serem universais, esses elementos 
primeiros são desprovidos de significado: servindo a 
todos, não servem a ninguém. De fato, não chegam a se 
constituir em “língua”, uma vez que deles se suprimiu a 
outra parte indispensável da palavra: o falante. 

O falante, o homem que tem a palavra, é, 
portanto, o verdadeiro território do escritor: a língua real 
é ele. E em que sentido ele pode ser considerado uma 
entidade universal? Isso interessa, porque, no exato 
momento em que uma palavra ganha vida, na voz do 
falante, ela ganha também o seu limite: o pé no chão, que 
não é qualquer chão, o espaço, que é esse espaço, e não 
outro, o ar que se respira, o tempo, o dia, a hora, toda a 
soma das intenções muito específicas convertidas no 
impulso da palavra; e, é claro, a ninguém interessa o que a 
palavra quer dizer de velha (isso até o dicionário sabe), 
mas o que ela quer dizer de nova, isto é, o que é novo e 
surpreendente no que se diz. Esse espetáculo das vozes 
que falam sem parar no mundo em torno, ou nesse mundo 
em torno, nesse exato momento, é a vida indispensável de 
quem escreve. É nessa diversidade imensa e imediata que 
se move quem escreve, o ouvido atento.  

Mas há ainda um terceiro complicador na 
palavra, além da sua matéria mesma e além daquele que 
fala. Porque, se desdobramos a palavra, descobrimos que 
quem lhe dá vida não é exatamente o falante. Ninguém no 
mundo fala sozinho. Assim, surge outro território essencial 

de quem escreve: o território de quem ouve, a força da 
linguagem alheia, dos outros. Num sentido duplo, interessa 
tanto o que os outros nos 

dizem (e somos nós que damos vida a essas 
palavras que vêm de lá, antes mesmo de se tornarem voz), 
quanto o que nós dizemos (e são eles, os outros, que dão 
vida ao que dizemos, antes mesmo de a gente abrir a 
boca). Para a palavra e para tudo que significa, os outros 
não são uma escolha, mas parte inseparável. Mesmo 
solitários, de olhos e ouvidos fechados, isolados na mais 
remota ilha do mais remoto oceano, no fundo de uma 
caverna escura e silenciosa, mesmo lá, ouviríamos, em 
cada palavra apenas sonhada, a gritaria interminável dos 
que nos ouvem. 

Cristóvão Tezza. Internet: <http://cristovaotezza.com.br> 
(com adaptações). 

 

01. De acordo com o texto, a língua constitui-se de 
um depósito de palavras que circulam uma 
comunidade por meio de um sistema gramatical 
normativo. 

 

02. Infere-se do texto que o verdadeiro território do 
escritor é o ouvido atento de quem escreve. 

 

03. A inserção de vírgula após o termo descobrimos, 
no segundo período do último parágrafo, manteria 
a correção gramatical, mas alteraria os sentidos do 
período. 

 

04. No terceiro período do primeiro parágrafo, o 
verbo haver poderia ser substituído por existem 
sem prejuízo ao trecho em que se insere.  

 

05. No quarto período do primeiro parágrafo, no 
trecho ″não me refiro apenas ao simples depósito 
de palavras″, se o termo depósito fosse substituído 
por caixa e a palavra simples retirada do contexto, 
nesse caso, haveria a necessidade do emprego da 
crase para a manutenção da correção gramatical. 

 

06. A conjunção portanto, no primeiro período do 
terceiro parágrafo, poderia ser substituída por pois, 
visto que ambos termos pertencem às conjunções 
conclusivas. 
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07. As partículas que nos trechos ″A língua é o 
espaço que forma o escritor″ e ″A questão é que 
há tantas línguas″ recebem a mesma classificação 
nos períodos em que se inserem. 

 

08. O termo lhe, no segundo período do último 
parágrafo, é um complemento indireto e se refere 
ao termo palavra.  

 

09. As aspas, no último período do segundo 
parágrafo, foram utilizadas com a finalidade de 
enfatizar o termo ″língua″ no contexto em que se 
insere.  

 

10. Os termos Justamente e De fato, presentes no 
início do quarto e quinto período, respectivamente, 
do segundo parágrafo, exprimem uma opinião do 
autor em relação ao assunto tratado no texto.  

 

 

Texto II 

Qual romance você está lendo? 

  Sempre pensei que fosse sábio desconfiar 
de quem não lê literatura. Ler ou não ler romances é para 
mim um critério. Quer saber se tal político merece seu 
voto? Verifique se ele lê literatura. Quer escolher um 
psicanalista ou um psicoterapeuta? Mesma sugestão.  

E, cuidado, o hábito de ler, em geral, pode ser 
melhor do que o de não ler, mas não me basta: o critério 
que vale para mim é ler especificamente literatura — 
ficção literária. 

Algo que eu acreditava intuitivamente foi 
confirmado em pesquisa que acaba de ser publicada pela 
revista Science (migre.me/gkK9J), Reading Literary Fiction 
Improves Theory of Mind (ler ficção literária melhora a 
teoria da mente), de David C. Kidd e Emanuele Castano. 

Uma explicação. Na expressão “teoria da mente”, 
“teoria” significa “visão” (esse é o sentido originário da 
palavra). Em psicologia, a “teoria da mente” é nossa 
capacidade de enxergar os outros e de lhes atribuir de 
maneira correta crenças, ideias, intenções, afetos e 
sentimentos. 

A teoria da mente emocional é a capacidade de 
reconhecer o que os outros sentem e, portanto, de 
experimentar empatia e compaixão por eles; a teoria da 
mente cognitiva é a capacidade de reconhecer o que os 
outros pensam e sabem e, portanto, de dialogar e de  

 

negociar soluções racionais. Obviamente, enxergar o que 
os outros sentem e pensam é uma condição para ter uma 
vida social ativa e interessante. 

Existem vários testes para medir nossa “teoria 
da mente” — os mais conhecidos são o RMET e o DANVA, 
testes de interpretação da mente do outro pelo seu olhar 
ou pela sua expressão facial. Em geral, esses testes são 
usados no diagnóstico de transtornos que vão desde o 
isolamento autista até a inquietante indiferença ao destino 
dos outros de que dão prova psicopatas e sociopatas. Kidd 
e Castano aplicaram esses testes em diferentes grupos, 
criados a partir de uma amostra homogênea: 1) um grupo 
que acabava de ler trechos de ficção literária, 2) um grupo 
que acabava de ler trechos de não ficção, 3) um grupo que 
acabava de ler trechos de ficção popular, 4) um grupo que 
não lera nada.  

Conclusão: os leitores de ficção literária 
enxergam melhor a complexidade do outro e, com isso, 
podem aumentar sua empatia e seu respeito pela diferença 
de seus semelhantes. Com um pouco de otimismo, seria 
possível apostar que ler literatura seja um jeito de se 
precaver contra sociopatia e psicopatia. 

Em suma, o texto literário é aquele que pede 
esforços de interpretação por aquelas caraterísticas que 
foram notadas pelos melhores leitores do século 20: por 
ser ambíguo (William Empson), aberto (Umberto Eco) e 
repleto de significações  secundárias (Roland Barthes). 

Contardo Calligaris In:. Folha de S.Paulo, 13/10/2013. Internet: 
<http://www1.folha.uol.com.br/> (com adaptações). 

 

11. A preposição em destaque no trecho pode ser 
melhor do que o de não ler, presente no segundo 
parágrafo do texto, poderia ser retirada sem 
prejuízo ao período em que se insere.  

 

12. O trecho ″enxergar o que os outros sentem e 
pensam″, no último período do quinto parágrafo, 
poderia ser reescrito da seguinte forma: ″perceber 
aquilo que os outros sentem e pensam″. 

 

13. As partículas se, no primeiro parágrafo do texto, 
recebem a mesma classificação morfossintática nos 
períodos em que se inserem.  

 

14. O termo preposicionado ″de enxergar″, no 
quarto parágrafo do texto, é o complemento do 
termo capacidade.  
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15. O trecho ″testes de interpretação da mente do 
outro pelo seu olhar ou pela sua expressão 
facial″ é uma explicação em relação aos termos que 
antecede. 

 

16. O trecho ″que fosse sábio desconfiar de quem 
não lê literatura″ é o sujeito da oração em que se 
insere.  

 

17. Ao substituir o verbo existir pelo verbo haver, no 
primeiro período do sexto parágrafo, as funções 
sintáticas dos termos ligados a esses verbos não são 
alteradas. 

 

18. De acordo com o texto que a teoria da mente 
emocional é a capacidade de reconhecer o que os 
outros pensam e sabem e, portanto, de dialogar e de 
negociar soluções racionais. 

 

19. Depreende-se do texto que uma condição para ter 
uma vida social ativa e interessante é enxergar o 
que os outros sentem e pensam. 

 

20. Os termos sábio, critério e vários recebem 
acentos com base em justificativas gramaticais 
distintas.  

 

 

Texto III 

Acho que, se eu não fosse tão covarde, o mundo 
seria um lugar melhor. Não que a melhora do mundo 
dependa de uma só pessoa, mas, se o medo não fosse 
constante, as pessoas se uniriam mais e incendiariam de 
entusiasmo a humanidade. Mas o que vejo no espelho é um 
homem abatido diante das atrocidades que afetam os 
menos favorecidos. 

Se tivesse coragem, não aceitaria crianças 
passarem fome, frio e abandono. Elas nos assustam com 
armas nos semáforos, pedem esmolas, são amontoadas em 
escolas que não ensinam, e, por mais que chorem, somos 
imunes a essas lágrimas. 

Sou um covarde diante da violência contra a 
mulher, do homem contra o homem. E porque os índios 
estão tão longe da minha aldeia e suas flechas não atingem 
meus olhos nem o coração, não me importa que tirem suas 
terras, sua alma. Analfabeto de solidariedade, não sei ler  

 

sinais de fumaça. Se tivesse um nome indígena, seria 
“cachorro medroso”. Se fosse o tal ser humano forte que 
alardeio, não aceitaria famílias sem terem onde morar. 

Sérgio Vaz. Antes que seja tarde. In: Caros 

Amigos, mai./2013, p. 8 (com adaptações) 

 

21. No último parágrafo do texto, no trecho ″não me 
importa que tirem suas terras″, o pronome se 
encontra em posição proclítica devido à presença 
da palavra atrativa que a antecede.  

 

22. O termo Se, no último período do texto, poderia 
ser substituído por Caso sem prejuízo ao período.  

 

23. As vírgulas utilizadas no primeiro período do 
texto isolam um aposto explicativo. 

 

24. O termo alardeio está empregado no texto com o 
mesmo significado de ostento. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO  
Thallius Moraes 

Acerca das regras e entendimentos doutrinários e 
jurisprudenciais dominantes aplicáveis ao Direito 
Administrativo Brasileiro, julgue os próximos itens. 

 

25. No sistema jurídico brasileiro, cabe ao Poder 
Executivo, quando no desempenho de sua função 
atípica jurisdicional, julgar seus servidores por 
infrações administrativas praticadas no exercício 
das atribuições do cargo. 

 

26. Em decorrência do atributo da tipicidade, os atos 
administrativos, ao serem praticados, devem 
observar figuras previamente definidas pela lei, de 
forma a garantir uma maior segurança jurídica aos 
administrados. 
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27. As pessoas jurídicas de direito público poderão 
ser responsabilizadas por danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, desde que 
seja comprovado o dolo ou a culpa do agente 
responsável pelo dano. 

 

28. O controle administrativo, embasado na 
autotutela, permite que a Administração Pública 
reveja seus atos quando ela os entender como 
ilegais, inoportunos ou inconvenientes. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL  

Adriane Fauth 

29. Em relação ao direito de propriedade, julgue. 
A pequena propriedade rural, assim definida em lei, 

mesmo que trabalhada pela família, poderá ser 
objeto de penhora para pagamento de débitos que 
não sejam decorrentes de sua atividade produtiva. 

 
30. Acerca dos direitos fundamentais, julgue o item 

que se segue. 
Em caso de falecimento do condenado, a prisão não 

poderá ser cumprida por seus sucessores, porém, a 
dívida monetária poderá, devendo ela ser paga 
integralmente, independentemente do valor da 
herança. 

 
31. Sobre o Poder Executivo, julgue. 
Enquanto a função de chefe de Estado se caracteriza 

pela execução de atividades internas do país, na 
formulação de políticas públicas, a função de chefe 
de governo, por outro lado, baseia-se, 
predominantemente, em atividades externas que 
envolvam a representação pública do Estado nas 
suas relações internacionais. 

 
32. No que se refere à Ordem Social e à Assistência 

Social, julgue o item que se segue. 
As ações governamentais na área da assistência 

social devem ser organizadas com base nas 
seguintes diretrizes: descentralização político-
administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução 
dos respectivos programas às esferas estadual e 
municipal, bem como a entidades beneficentes e de 
assistência social e participação da população, por  

 
meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os 
níveis. 

 
 

DIREITO PENAL  
Renan Araújo 

33. Sobre a lei penal no tempo, julgue o item a seguir: 
Em caso de superveniência de lei penal que traga 

benefícios e prejuízos ao agente, será vedada a 
combinação de leis penais, devendo ser aplicada a 
lei que, no todo, seja considerada mais benéfica ao 
agente. 

 
34. Sobre os elementos do fato típico, julgue o item a 

seguir: 
O nexo de causalidade é o vínculo que une a conduta 

do agente ao resultado, tendo sido adotada no 
Brasil, como regra, a teoria da causalidade 
adequada. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL  
Renan Araújo 

TEXTO-BASE para os itens 35 a 37 

Situação hipotética: José foi surpreendido por 
policiais militares quando estava prestes a consumar um 
crime de estupro, crime de ação penal pública 
incondicionada, em desfavor de Maria. José, munido de 
uma faca, havia obrigado Maria a se despir, já estando ele  

 
também sem roupa, em um matagal. Graças a intervenção 
dos policiais, o crime não se consumou. 

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens a seguir: 
 
35. Assertiva: apresentado o preso à autoridade 

policial, deverá esta ouvir inicialmente o preso, 
prosseguindo com a oitiva das testemunhas e do 
condutor. 

 
36. Assertiva: a prisão e o local em que José se 

encontre deverão ser comunicados imediatamente 
ao Juiz, ao MP e à família do preso, ou à pessoa por 
ele indicada. 
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37. Assertiva: no caso em tela, a manifestação de 

vontade da vítima será desnecessária para a 
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e 
posterior instauração do inquérito policial. 

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
Paulo Guimarães 

38. Nos moldes da Lei Federal n° 10.826/2003: 
À Controladoria da Polícia Federal compete 

identificar as características e a propriedade de 
armas de fogo, mediante cadastro. 

 
39. É vedado o funcionamento de qualquer 

estabelecimento financeiro onde haja guarda de 
valores ou movimentação de numerário, que não 
possua sistema de segurança com parecer favorável 
à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da 
Justiça. 

 
40. As instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, que colocarem à disposição do público caixas 
eletrônicos, não são obrigadas a instalar 
equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda 
corrente depositadas no interior das máquinas em 
caso de arrombamento, movimento brusco ou alta 
temperatura. Mas podem receber incentivo fiscal se 
assim procederem. 

 
 

ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

No registro das quantidades de animais de estimação 
de 400 famílias, verificaram-se os valores 
mostrados na tabela a seguir. 

 

 
 
Com base nas informações acima, julgue os itens a 

seguir. 
 
41. O número médio de animais de estimação por 

família é inferior a 2. 
 
42. O número mediano de animais de estimação por 

família é superior a 2. 
 

 
43. A moda é inferior a 2. 
 
44. A amplitude total da distribuição é igual a 5, pois 

há cinco valores possíveis para a quantidade de 
animais de estimação. 

 
45. A variância populacional é superior a 1. 
 
46. A distribuição é simétrica. 
 
Considere que 𝑍1 e 𝑍2 são distribuições normais 

reduzidas e independentes e 𝑋 é uma distribuição 
normal com média 4 e variância 9. Com base nessas 
informações, julgue os itens a seguir. 

 

47. A variável 
𝑋−4

9
 tem distribuição normal padrão. 

 
48. A média da variável 𝑍1 + 𝑍2 é positiva. 
 
49. A variância da variável 𝑍1 − 𝑍2 é igual a zero. 
 
50. A variável 𝑍1

2 + 𝑍2
2 tem distribuição qui-quadrado 

com 2 graus de liberdade. 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Brunno Lima 

Considere que as letras A, B, C e D representem 
proposições e que os símbolos ¬, ∧, ∨, → e ⟷ sejam 
operadores lógicos que constroem novas proposições 
e significam não, e, ou, se... então... e se e somente 
se, respectivamente. Na lógica proposicional, cada 
proposição assume um único valor lógico, que pode 
ser verdadeiro (V) ou falso (F), mas nunca ambos. 
 
51. Se as proposições A e B são ambas falsas, então a 

proposição (¬𝐴) ∧ (¬𝐵) também é falsa.  
 
52. Se a proposição B é verdadeira e a proposição A é 

verdadeira, então a proposição 𝐴 → (¬𝐵) é falsa. 
 
53. Se as proposições A e B são falsas e a proposição 

C é falsa, então a proposição (𝐴 ∨ 𝐵) ↔ (¬𝐶) é 
verdadeira. 

 
54. Se as proposições A e B são verdadeiras e as 

proposições C e D são falsas, então a proposição 
(𝐴 ∧ 𝐵) → (𝐶 ∨ 𝐷) é falsa. 
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O Curso de Formação Profissional é a última 

etapa do concurso público para ingresso nos cargos de 
Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, 
Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e 
Papiloscopista Policial Federal, possui caráter 
 eliminatório e é constituído de disciplinas teóricas e 
operacionais, com o escopo de desenvolver e aprimorar as 
competências necessárias a cada perfil profissional. 

Para que os objetivos pedagógicos sejam 
alcançados, os alunos estão sujeitos a uma intensa rotina, 
sob regime de semi-internato, das 7h40 às 19h30, de 
segunda a sábado, com alguns intervalos para descanso 
entre as aulas e almoço. 

As atividades letivas são realizadas em Brasília-
DF nas dependências da Academia Nacional de Polícia, que 
conta com ampla infraestrutura e são conduzidas por 
corpo docente altamente especializado, composto por 
Policiais Federais recrutados dentre aqueles dotados de 
expertise em cada tema a ser ministrado e previamente 
capacitados para a docência. 

http://www.pf.gov.br/anp/educacional/formacao/ 
Acesso em: 19/05/2020 

 
Suponha que em um domingo de folga um grupo de 
100 alunos que frequentam o Curso de Formação 
Profissional visitou alguns pontos turísticos da 
cidade de Brasília e que cada um deles foi a pelo 
menos um dos seguintes lugares: o Memorial JK, o 
Zoológico ou o Lago Paranoá. Desses alunos, 2 
visitaram somente o Memorial JK e o Lago Paranoá; 3 
visitaram o Memorial JK, o Zoológico e o Lago 
Paranoá; 5 visitaram somente o Memorial JK; 30 
visitaram somente o Zoológico e o Lago Paranoá; 5 
visitaram somente o Zoológico e o Memorial JK e 70 
visitaram o Lago Paranoá. Com base nessa situação 
hipotética, julgue os seis itens a seguir, considerando 
somente as visitas feitas por esses 100 alunos.  
 
55. Mais de 40 alunos não visitaram o Zoológico. 
  
56. Exatamente 30% dos alunos visitaram apenas o 

Lago Paranoá. 
 
57. A probabilidade de selecionarmos um aluno que 

tenha visitado o Lago Paranoá e o Memorial JK é 

igual a 
1

20
. 

 
58. Considerando-se que um aluno que visitou 

apenas um dos pontos turísticos foi escolhido ao 
acaso, então a probabilidade de ser um aluno que 
tenha visitado o Lago Paranoá é superior a 58%.  

 
59. Caso os “n” alunos que visitaram o Memorial JK e 

o Zoológico resolvam almoçar juntos num 
restaurante em uma mesa circular com “n” cadeiras, 
então eles poderão ser acomodados de 8! formas 
distintas. 

 
60. Considere que os alunos que visitaram apenas o 

Memorial JK alugaram um carro com capacidade 
para 5 pessoas. Sabendo que todos eles poderiam 
dirigir o veículo, o número de maneiras distintas de 
posicionar esses alunos no carro é superior a 53. 

 
 

INFORMÁTICA  
Ranielison Passos 

Com relação a segurança da informação e ataques, 
julgue os próximos itens. 

 

61. O tipo de malware que se apresenta como um 
arquivo legítimo, mas na realidade opera com uma 
técnica de ataque é categorizado como 
Ransomware. 

 

62. Backdoor é um tipo de programa de ataque a 
computadores que se propaga automaticamente 
pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre as 
máquinas a fim de afetar o desempenho das 
máquinas contaminadas. 

 

63. Ao decidir aplicar Backups do tipo diferencial ao 
longo do tempo facilitará na recuperação dos 
arquivos, pois requerer apenas o último Backup 
diferencial e o último Backup completo. 

 

Julgue os próximos itens, relativo aos sistemas 
operacionais Linux e Windows e aos editores 
Microsoft Office e LibreOffice. 

 

64. No sistema Windows 10 o usuário poderá 
configurar as formas de exibição do menu iniciar. 

 

65. Em relação ao Sistema Operacional Windows 10, 
em sua configuração padrão e idioma português, o 
conjunto de teclas Alt+Enter é utilizado para exibir 
as propriedades do item selecionado. 
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66. Em sistemas Linux, para alterar a senha de uma 
conta, via terminal de comandos, o usuário deverá 
executar o comando passwd. 

 

67. O Sistema Operacional Linux é considerado um 
programa código fonte aberto, desenvolvido e 
mantido por colaboradores voluntários espalhados 
pelo mundo. O Linux utiliza a licença GPL que foi 
criada pela Free Software Foundation. Dentre as 
liberdades que esta entidade defende podemos 
destacar a possibilidade de melhorar o programa e 
liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda 
a comunidade se beneficie. 

 

68. Considerando a imagem abaixo, elaborada no 
aplicativo Excel 2016, o usuário selecionou todas as 
células e clicou em seguida no botão Mesclar e 
Centralizar. Após essa ação ele fora alertado sobre 
uma ocorrência automática do programa e viera a 
concordar clicando imediatamente no botão OK. 
Com esta ação, o resultado obtido das células 
mescladas foi 439527. 

 

 

69. É correto afirmar que a fórmula estatística 
=MED() permite o cálculo da mediana entre os 
valores determinados dentro de parênteses. 

 

70. Analise a tabela abaixo e julgue a próxima 
questão. 

 

Considerando que a planilha tenha sido editada no 
LibreOffice Calc, o resultado da fórmula 
=SOMA(A1:D1)+SE(MÉDIA(A3:B3)>5; 3; 5), 
quando for aplicada em uma célula fora do intervalo 
utilizado é 17. 

 

 

 

Com relação ao LibreOffice Writer, julgue as 
afirmativas abaixo. 

 

71. A opção de Sublinhado permite aplicar variações 
desse efeito, como, por exemplo, sublinhado duplo, 
através do comando CTRL+D. 

 

72. Clicando-se seguidamente 3x em uma palavra de 
um parágrafo, sempre a opção realizará a seleção 
do parágrafo por completo. 

 

Julgue o item subsecutivo, a respeito dos 
componentes de um computador. 

 

73. O termo Hardware pode ser utilizado para 
representar os equipamentos físicos que compõem 
a estrutura computacional, como, por exemplo, 
memória, processador, mouse, teclado, kernel, 
webcam, impressora. 

 

Com relação a assinatura e certificação digital, julgue 
o próximo item. 

 

74. Um certificado digital contém internamente no 
arquivo vários elementos para atribuição de 
segurança, sendo a chave privada do emissor do 
certificado uma delas. A chave pública, que fica em 
poder do proprietário, geralmente em um servidor 
de validação, é acessada para fins de comprovação 
da chave privada. 

 

Observando os modelos de computação em nuvem, 
sistemas de protocolos e redes de computadores, 
julgue as próximas afirmações. 

 

75. O modelo de computação em nuvem (cloud 
computing) PaaS, Plataforma Como Serviço, oferece 
um ambiente para desenvolvimento, teste e 
gerenciamento de softwares, de forma 
descentralizada. 
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76. É um protocolo da camada de transporte do 
modelo de referência TCP/IP, que oferece um 
serviço confiável, orientado à conexão e controle de 
congestionamento, evitando que as conexões sejam 
sobrecarregadas. São essas as características do 
protocolo de rede TCP. 

 

77. O protocolo de rede SMTP, utilizado em 
programas clientes de e-mails, é um protocolo de 
envio de e-mails entre provedores. 

 

78. Serviços de VoIP necessitam de um protocolo de 
comunicação em tempo real, como o RTP, localizado 
na camada de aplicação dos modelos de referência. 

 

79. Dentre os tipos de rede, a Intranet disponibiliza 
um conjunto de serviços e protocolos diferentes 
daqueles ofertados pela Internet. Isso acontece pelo 
fato da Intranet não utilizar o conjunto de 
protocolos do modelo TCP/IP, mas os protocolos do 
modelo OSI. 

 

80. Considerando que uma empresa possua uma rede 
local, LAN, relativamente grande, essa poderá ser 
dividida em várias LANs lógicas menores para 
facilitar o gerenciamento, a depender da máscara 
de rede. 

 

81. A empresa Estratégia Concursos recebe o seu 
sinal da Internet através de cabo de fibra ótica 
fornecido pela ISP, provedora de internet 
contratada. Essa conexão chega até um modem, que 
converte o sinal óptico em sinal de rede, e ligado a 
outro equipamento de rede que distribuindo o sinal 
da internet para todos os computadores locais, 
permitindo que eles se comuniquem por cabos de 
rede. Nesta situação, esse último dispositivo pode 
ser um switch de rede. 

 

Acerca de prevenção e tratamento de incidentes, 
julgue o item seguinte.  

 

82. Os firewalls que operam com filtros de pacotes, 
podem executar suas atividades de acordo com 
regras de restrição de endereços e números de  

 

porta, examinando cada datagrama que passa pela 
rede e determinando se eles podem ou não ser 
enviados. 

 

Sobre Linguagem Pyhton e R, confirme as afirmativas 
abaixo. 

 

83. A linguagem Python é considerar uma linguagem 
de programação de baixo nível, interpretada, de 
operação script, imperativa, orientada a objetos, 
funcional e de tipagem dinâmica e forte. 

 

84. Dentro da linguagem de programação Python 
existem vários comandos de estruturas de 
controles, sendo o código else utilizado 
opcionalmente junto aos laços de repetição while e 
for.   

 

85. É possível criar e classificar variáveis Python 
durante a programação dos códigos, não 
necessariamente no início das linhas de 
programação, como acontece com algumas 
linguagens. Sendo assim, se o usuário declarar em 
alguma linha do código: 

teste = input(“Digite um valor: ”) 

É correto afirmar que a variável teste será do tipo 
string. 

 

86. É correta a aplicação do código abaixo, em uma 
linha de código Python: 

biiicycretah = "objeto de locomoção" 

 

87. Analise o código Python a seguir. 

 

Quando for executado esse trecho de código, será 
exibido o resultado: 

15 – sem CNH 

16 – sem CNH 

17 – sem CNH 
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88. Considere o código abaixo, digitado em Python.  

a, b = 0, 1 

while b < 10:  

print b  

a, b = b, a+b  

Ao executar o trecho de código acima, o último valor 
armazenado nas variáveis a e b serão, 
respectivamente, 13 e 21. 

 

Sobre conceitos de banco de dados, julgue as 
próximas afirmativas. 

 

89. Em aplicação de banco de dados relacionais, 
modelo BDR, as propriedades de uma tupla nunca 
estarão vazias, mesmo quando em branco. 

 

90. Considerando a imagem abaixo e julgue os itens 
que se seguem. 

 

É correto afirmar que os elementos representados 
por A e B são, respectivamente, as tuplas e os 
atributos da entidade PROD. 

 

91. Na arquitetura de modelo SPARC, o nível de visão 
é o nível mais baixo de abstração de dados e 
descreve completamente o funcionamento do banco 
de dados. 

 

92. As cardinalidades de um modelo de entidade e 
relacionamento definem o número máximo e 
mínimo de ocorrências entre as entidades. 

 

 

 

93. Analise a figura apresentada abaixo e julgue o 
item a seguir. 

 

É correta a afirmação de que a entidade 
PARTICIPANTE pode inscrever-se em nenhum ou 
mais de um ENEM. 

 

94. Considerando a figura abaixo, julgue o próximo 
item. 

 

A afirmação de que “Dificuldade” estando ligada a 
associação “Exige” é um atributo dessa associação é 
válida. 

 

Em relação aos aplicativos em redes de 
computadores, julgue os próximos itens. 

 

95. No Mozilla Firefox, o recurso que facilita o acesso 
aos sites mais acessados pelo usuário, permitindo-
lhe salvar um nome junto ao endereço do site na 
internet, é o recurso de Favoritos. 

 

96. Durante a utilização de um sistema de Correio 
Eletrônico um usuário interrompe o processo de 
edição de um e-mail, ou seja, ainda não foi enviado 
nem finalizado, sendo assim, esse e-mail ficará à 
disposição do usuário na pasta de Rascunhos. 
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CONTABILIDADE GERAL 
William Notário 

Julgue os itens seguintes, acerca do patrimônio das 
empresas e dos principais fatos que provocam sua 
variação.  

 
97. Um lançamento contábil é composto por um 

débito e um crédito.  
 
Com relação aos princípios, às normas, às teorias e às 

práticas contábeis vigentes, julgue o item que se 
segue.  

 
98. Considere que a empresa Notario’s adquiriu um 

bem financiado. Nessa situação, a origem do 
recurso é registrada em uma conta de natureza 
credora, e a aplicação, em uma conta do ativo. 

 
Acerca das operações típicas das empresas 

prestadoras de serviços, julgue o item a seguir. 
 
99. Considerando que uma instituição educacional 

privada emita os boletos de cobrança da 
mensalidade com a oferta de um desconto de 5% se 
o cliente (estudante ou responsável) realizar o 
pagamento até 5 dias antes da data do vencimento, 
e que uma mensalidade no valor de R$ 500,00, com 
vencimento para 15/12/2019, tenha sido recebida 
em 01/12/2019. Sobre o lançamento contábil é 
correto afirmar que teremos um débito em conta de 
desconto financeiro (resultado), débito em caixa e 
equivalentes de caixa (ativo circulante) e crédito em 
mensalidades a receber (ativo circulante). 

 
Em relação às contas e à escrituração contábil, julgue 

o item seguinte.  
 
100. As contas analíticas são a base do sistema de 

acumulação contábil e têm o maior grau de 
detalhamento das informações contábeis. 

 
Em relação às contas e à escrituração contábil, julgue 

o item seguinte.  
 
101. A estrutura básica de uma rubrica contábil ou 

conta contempla o nome da conta, o período a que 
ela se refere, seu saldo em valor monetário e seu 
movimento em determinado período. 

 

 
Com relação às contas contábeis e ao processo de 

escrituração, julgue o próximo item.  
 
102. O registro do recebimento de uma duplicata em 

atraso, incluídos os juros, pode ser efetuado por 
meio de um lançamento de diário de terceira 
fórmula, ao passo que o registro de uma aplicação 
em certificado de depósito bancário pós-fixado deve 
ser realizado por meio de um lançamento de diário 
de primeira fórmula. 

 
Acerca dos conceitos e aplicações básicos relativos à 

metodologia de relevação contábil, julgue os itens 
seguintes.  

 
103. O lançamento a seguir pode corresponder 

corretamente à venda de mercadorias a um cliente 
que havia efetuado um adiantamento ao fornecedor 
anteriormente. 

D – Bancos R$ 100.000,00 
D – Adiantamento de clientes R$ 50.000,00 
C – Clientes R$ 150.000,00 
 
Com relação as contas contábeis e ao processo de 

escrituração contábil, julgue o item a seguir. 
 
104. O item apresenta um fato contábil, seguido de 

uma proposta de lançamento contábil desse fato, 
devendo ser julgado certo se o lançamento 
proposto estiver adequado ao respectivo fato, ou 
errado, caso não esteja de acordo.  

Pagamento de juros devidos  
Débito em: despesas financeiras de juros  
Crédito em: juros a transcorrer 
 
Considerando que razonetes são registros 

simplificados que contrapõem em suas colunas os 
débitos e créditos de cada conta contábil, cada um 
dos próximos itens apresenta uma conta e os fatos 
que a alteram.  
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105. Julgue o razonete apresentado no próximo item 

de acordo com a conta que representa. 
 

 
 
Julgue o item a seguir, referente a fatos e 

lançamentos contábeis, provisão para imposto de 
renda (IR), classificação e critérios gerais de 
avaliação patrimonial, registro de operações típicas 
de empresas comerciais, industriais e de serviços e 
problemas contábeis diversos.  

 
106. A venda a prazo de uma mercadoria estocada 

deve ser lançada a débito de contas a receber. Em 
contrapartida, deve ser lançado um crédito em 
estoque, no valor correspondente ao custo da 
mercadoria vendida, e um crédito em receita de 
venda, pelo valor do resultado da transação, que é 
igual ao preço de venda menos custo de mercadoria 
vendida, inclusive no caso de esse resultado ser 
negativo. 

 
Acerca da escrituração contábil das empresas, julgue 

os itens subsequentes. 
 
107. Suponha que no registro da compra de um 

automóvel, João do Caminhão inverteu as contas, a 
débito de banco e a crédito de veículos. Para 
retificar o lançamento, seria correto que a conta 
veículo fosse debitada duas vezes pelo valor de 
custo do bem. 

 
108. Considere que os impostos recolhidos no valor 

de R$ 758,00 foram contabilizados nas contas 
pertinentes - impostos e caixa - pelo valor de R$ 
785,00. Nessa situação, para fins de futura 
conferência, é recomendável que seja feito um 
estorno total e, em seguida, um lançamento pelo 
valor correto. 

 
 
 
 
 

 
109. Considere que o lançamento do dia 20 foi feito a 

menor: uma despesa de R$ 890,00 paga à vista foi 
lançada pelo valor de R$ 390,00. Nessa situação, um 
lançamento de complementação poderá retificar o 
erro, desde que o novo histórico esclareça o motivo 
da retificação, a data e a localização do lançamento 
de origem. 

 
Com base nas operações típicas das empresas, julgue 

o item apresentado a seguir. 
 
110. A contabilização da aquisição de ações da 

própria empresa reduz o valor do disponível e do 
patrimônio líquido. O oposto ocorre quando os 
sócios resolvem aumentar o capital da empresa em 
dinheiro. 

 
Julgue o item a seguir, relativo à compra de material 

de estoque para revenda por uma empresa que atue 
no ramo de comércio varejista.  

 
111. A compra de calçados para revenda, com 

emissão de nota fiscal pelo fornecedor no valor 
total de R$ 30.000,00, estando nele incluso o ICMS 
de R$ 3.000,00, acarreta um registro pelo 
comprador a crédito de estoques no valor de R$ 
27.000,00. 

 
Com relação à natureza do patrimônio e aos 

mecanismos para o seu controle, julgue os itens a 
seguir.  

 
112. Na venda a prazo de mercadorias por uma 

empresa comercial, faz-se o registro a débito da 
conta de ICMS a recuperar, juntamente com as 
contas a receber dos clientes. 

 
Considerando as operações típicas de uma empresa 

comercial, julgue o item subsequente. 
 
113. Adiantamentos de clientes ocasionam aumento 

do ativo e do passivo. 
 
Com relação ao plano de contas e às teorias 

relacionadas às contas patrimoniais e às contas de 
resultado, julgue o item que se segue.  
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114. Um dos objetivos do plano de contas é 

estabelecer normas de conduta para o registro das 
operações da entidade, por meio do atendimento às 
necessidades de informação da administração da 
empresa, da observação do formato compatível com 
as normas de contabilidade, e da adaptação, tanto 
quanto possível, às exigências dos agentes externos.  

 
Julgue o item subsequente, a respeito do livro diário, 

do livro razão e do balancete de verificação.  
 
115. Os documentos base para a elaboração do 

balancete de verificação são o livro diário, de onde 
são extraídos os saldos finais das contas, e o livro 
razão, no qual estão demonstradas as 
movimentações contábeis.  

 
Com base nas normas contábeis em vigor, julgue o 

item que se segue.  
 
116. O recebimento do valor relativo a um título de 

crédito em atraso, acrescido de juros, é um fato 
patrimonial permutativo-modificativo, pois 
representa uma troca de ativos e produz impacto 
sobre o patrimônio líquido da entidade. 

 
Julgue o item a seguir, com relação aos 

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), aos fatos contábeis e respectivas 
variações patrimoniais.  

 
117. A venda à vista de um terreno, com ganho de 

80% sobre o valor de aquisição, impactará, 
quantitativamente, mas não qualitativamente, o 
patrimônio da entidade. 

 
De acordo com dispositivos da Lei n.º 6.404/1976 e 

de legislação complementar, julgue o item a seguir.  
 
118. As normas expedidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) deverão ser observadas pelas 
companhias abertas na elaboração das 
demonstrações financeiras e esses relatórios serão 
submetidos à auditoria independente, assinados 
pelos administradores e por contabilistas 
legalmente habilitados. 

 
Sobre o preceito legal aplicável às demonstrações 

contábeis elaboradas por sociedade anônima, julgue 
os itens a seguir. 

 
119. As contas de natureza semelhante que 

apresentem pequenos saldos devem ser agrupadas 
em contas de designações genéricas. 

 
120. A Lei n.º 11.638/2007, que introduziu 

alterações na forma de elaboração e de 
apresentação das demonstrações contábeis das 
companhias, determinou a adoção do procedimento 
de redução ao valor recuperável dos ativos. 
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