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___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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/CEBRASPE, 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-PCDF-24-05  
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PORTUGUÊS 
Janaina Arruda 

TEXTO I 

A partir do momento em que se deflagrou a 
Revolução Industrial, verificaram-se a existência de 
competitividade e concorrência entre as indústrias e a 
consequente importância de se proteger o conhecimento 
desenvolvido, principalmente em função do valor 
econômico inerente a ele. Por essa razão, os ordenamentos 
jurídicos iniciaram um movimento de positivação com a 
finalidade de garantir proteção aos direitos de 
propriedade intelectual. 

Com o passar do tempo, observou-se, 
adicionalmente, que a proteção não poderia ficar restrita 
somente ao território nacional: era necessário que a 
propriedade intelectual fosse regulamentada em caráter 
supranacional, já que as invenções não estavam restritas 
ao lugar onde foram criadas. Por essa razão, a propriedade 
intelectual passou a ser protegida internacionalmente, por 
meio da Convenção da União de Paris, datada de 1883. 

Ocorre que, como é notório, nas últimas décadas, 
principalmente em decorrência do acesso à informação 
proporcionado pela Internet e da facilitação da 
transmissão de dados realizada por meio da rede mundial 
de computadores, várias questões relacionadas ao tema 
tiveram de ser repensadas. 

E foi justamente essa revolução tecnológica — 
promovida em grande parte pela globalização e pela 
reestruturação da comunicação — que influenciou o 
surgimento da chamada sociedade de informação. 
Exatamente nesse ponto do desenvolvimento é que se 
passou a observar que o excesso de proteção aos direitos 
de propriedade intelectual poderia ocasionar a supressão 
da difusão do conhecimento para a população, em 
decorrência da grande quantidade de limites impostos 
pelas legislações. 

Assim, se, por um lado, um dos maiores méritos 
da sociedade de informação é a redução das desigualdades 
sociais por meio do acesso à informação, por outro, um dos 
maiores desafios é conseguir o equilíbrio entre o direito ao 
acesso à informação e a preservação dos direitos inerentes 
à propriedade intelectual. 

Leonardo Gureck Neto e Guilherme Misugi. A insuficiência dos 
paradigmas de proteção à propriedade intelectual frente às novas 

tecnologias: desafios jurídicos em decorrência da comercialização de 
scanners e impressoras 3D. Internet: <www.publicadireito.com.br> 

(com adaptações). 

 

 

 

 

01. De acordo com o texto, um dos maiores méritos 
da sociedade de informação é conseguir o equilíbrio 
entre o direito ao acesso à informação e a 
preservação dos direitos inerentes à propriedade 
intelectual, por outro lado, um dos maiores desafios 
é a redução das desigualdades sociais por meio do 
acesso à informação. 

 

02. Infere-se do texto que a existência de 
competitividade e concorrência entre as indústrias 
e a consequente importância de se proteger o 
conhecimento desenvolvido fez com que os 
ordenamentos jurídicos iniciassem um movimento 
de positivação com a finalidade de garantir 
proteção aos direitos de propriedade intelectual. 

 

03. Depreende-se do texto que a Convenção da União 
de Paris, datada de 1883, foi responsável por 
proteger internacionalmente a propriedade 
intelectual. 

 

04. No terceiro parágrafo do texto, os travessões 
poderiam ser substituídos por vírgulas sem 
prejuízo ao período.  

 

05. No segundo parágrafo do texto, o trecho ″que a 
proteção não poderia ficar restrita somente ao 
território nacional″ indica o complemento da 
forma verbal ″observar″. 

 

06. O termo ″em que″, no primeiro período do texto, 
poderia ser substituído por ″o qual″ sem prejuízo 
ao trecho. 

 

07. No segundo parágrafo, após os dois pontos, há 
uma explicação a respeito do motivo pelo qual a 
proteção não poderia ficar restrita somente ao 
território nacional. 

 

08. A preposição ″de″, no último período do quarto 
parágrafo, no trecho ″de limites impostos pelas 
legislações″ é uma exigência do termo 
″decorrência″. 

 

 



5 
18º Simulado Especial – Concurso PCDF - 24/05/2020 

 

 

09. A conjunção em destaque no seguinte trecho ″já 
que as invenções não estavam restritas ao lugar 
onde foram criadas″ poderia ser substituída por 
″haja vista″ sem prejuízo ao período.  

 

10. O termo ″a ele″, no final do primeiro período do 
texto, refere-se ao ″conhecimento desenvolvido″. 

 

 

Texto II 

Três quartos das drogas utilizadas no receituário 
médico derivam de plantas descobertas pelo 
conhecimento indígena. De cento e vinte componentes 
ativos isolados de plantas, 75% têm origem em seu uso 
tradicional. O aproveitamento da biodiversidade no 
mercado transformou-se em um negócio expressivo: a 
venda de medicamentos derivados de plantas nos Estados 
Unidos da América (EUA), em 1990, já alcançava US$ 15,5 
bilhões. Especialistas destacam a relevância do 
conhecimento indígena no que diz respeito a produtos 
como o quinino (para malária); o curare (relaxante 
muscular); o diosgenin (hormônio esteroide usado nas 
pílulas anticoncepcionais); a vincristina (usada na cura do 
mal de Hodgkin e da leucemia). 

Em 1999, organizações indígenas da Amazônia, 
com o apoio de entidades ambientalistas, entraram com 
um pedido de anulação da patente da planta ayahuasca ou 
yagé (Banisteriopsis caapi), registrada por Loren Miller, 
em 1986. O argumento, apresentado ao Patent and 
Trademark Office dos EUA, é de que a planta é usada pelos 
pajés da Amazônia em cerimônias religiosas de cura, para 
chamar os espíritos e para prever o futuro, devendo ser 
cuidada e usada com respeito e precaução. Na petição, 
solicita-se que o serviço de patentes cuide de registrar 
apenas produtos aos quais se tenha acrescentado 
conhecimento, o que não vem ocorrendo com plantas de 
uso tradicional. O registro aceita como propriedade 
particular de qualquer um conhecimentos que pertencem 
há gerações a outras culturas, quebrando a exigência de 
que a patente caracterize inovação. A solicitação pretende 
que o serviço de patentes garanta contribuições aos povos 
indígenas, incentivando a conservação dos sistemas 
tradicionais de conhecimento da biodiversidade, 
equilibrando os benefícios entre os operadores do 
mercado e os detentores do conhecimento por tradição de 
uso. 

Mauro Leonel. Bio-sociodiversidade: preservação e mercado. 
Internet: <www.scielo.br> (com adaptações) 

 

 

11. No primeiro período do texto, o trecho 
″utilizadas no receituário médico″, poderia ser 
reescrito da seguinte forma: ″que são utilizadas no 
receituário médico″. 

 

12. A forma verbal ″entraram″, no primeiro período 
do segundo parágrafo, indica que o sujeito, nesse 
contexto, é determinado.  

 

13. No trecho ″no que diz respeito a produtos″ é 
necessário a inserção de crase, uma vez que o termo 
″respeito″ exige a presença da preposição.  

 

14. Os termos ″relevância″ e ″malária″ são 
acentuados pela mesma justificativa gramatical. 

 

15. O termo ″há″, no quarto período do segundo 
parágrafo, poderia ser substituído por ″existem″ 
sem prejuízo ao trecho em que se insere.  

 

16. A preposição ″para″ nos trechos ″para chamar 
os espíritos e para prever o futuro″, no segundo 
parágrafo, poderia ser substituída sem prejuízo por 
″afim de″. 

 

17. Em relação ao gênero textual, pode-se dizer que o 
texto apresentado é uma narrativa, uma vez que 
conta a trajetória das plantas de conhecimentos 
indígenas no uso médico. 

 

18. Depreende-se do texto que mais da metade das 
drogas utilizadas no receituário médico derivam de 
plantas descobertas pelo conhecimento indígena. 

 

19. De acordo com o texto em 1986, organizações 
indígenas da Amazônia, com o apoio de entidades 
ambientalistas, entraram com um pedido de 
anulação da patente da planta ayahuasca. 

 

20. Ao analisar o texto, conclui-se que o 
aproveitamento da biodiversidade no mercado 
transformou-se em um negócio insosso. 
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INGLÊS 
Roberto Witte 

There’s no doubt that China’s coronavirus 
response, like that of many other East Asian states, has 
been far more successful than Western Europe’s or the 
disastrous failures of the United States. After the initial 
outbreak in Wuhan, the coronavirus appears to have been 
successfully contained, mass testing introduced, and the 
country’s borders effectively sealed—all while maintaining 
strong supply chains and dampening some of the worst of 
the considerable economic damage. 

But that success comes from very clear roots of 
state control, not public trust or civil society. After an 
initial and disastrous cover-up, the systems that allowed 
the government to successfully act are the same ones that 
the Chinese Communist Party (CCP) uses to maintain its 
control over citizens—and that are currently being used as 
part of a campaign of mass imprisonment and cultural 
genocide against Uighurs and other minorities in the 
western region of Xinjiang.  

Those systems were already in place in most of 
China—from tracking people’s movement via their phones 
to a widespread camera system linked to facial recognition 
technology, mixed with lower-tech methods including 
police databases of supposedly suspect individuals such as 
religious believers and critical thinkers. This omnipresent 
domestic control apparatus is funded out of a so-called 
stability maintenance budget larger than that for national 
defense. These systems are not necessary for success, as 
Taiwan and South Korea have shown, but in China they 
proved critical. Up until the pandemic, these systems were 
often relatively lightly applied outside Xinjiang, but they’ve 
now been turned on with full force almost everywhere. 

That brings us to a core problem: It’s impossible 
to effectively gauge public opinion, or even to know what’s 
really going on, in an environment as brutally censored as 
Xi’s China. If the rumored pushback against Xi ever 
succeeds, no doubt they will rapidly disavow his excesses 
as smoothly as any 1970s apparatchik disavowed the Gang 
of Four. 

Adapted from 
https://foreignpolicy.com/2020/05/14/china-coronavirus-pandemic-

lockdown-xi-jinping/ 

 

According to the text above, judge the following 
items. 

 

21. China’s borders have been successfully closed in 
the wake of the initial outbreak in Wuhan. 

 

 

22. CCP is a kind of police officer tasked with 
maintaining control over chinese citizens. 

 

23. China has used law enforcement databases as a 
part of its domestic control apparatus.  

 

24. The word “cover-up” (par 2) is synonymous with 
whitewash. 

 

25. In the text, the word “smoothly” (par 4) means 
cautiously. 

 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 
FEDERAL  

Leandro Signori 

Com relação à transferência da capital brasileira e à 
construção de Brasília, julgue os itens subsecutivos. 

 
26. Para projetar Brasília, Lúcio Costa partiu de uma 

ideia simples e modesta, constituída de duas retas 
que se cruzam em ângulos retos, avançando para 
uma cidade zoneada em áreas específicas para cada 
tipo de uso. 

 
27. Brasília constituiu-se em um sucesso na sua 

missão de povoar e desenvolver o interior do Brasil, 
mas fracassou a ideia de Juscelino Kubitschek de 
implantação de um moderno polo industrial no 
Distrito Federal, devido à resistência do regime 
militar que se instalou no Brasil, temeroso do 
surgimento de um proletariado hostil ao seu 
governo. 

 
Tendo essas informações como referência inicial e 

considerando os aspectos da organização territorial 
do Distrito Federal e da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 
(RIDE-DF), julgue os itens que se seguem. 

 
28. A RIDE-DF, formada pelo Distrito Federal e por 

municípios de Goiás e de Minas Gerais, foi criada 
com objetivo de realizar o planejamento conjunto 
de serviços públicos comuns a esses entes 
federados, com exceção das ações relacionadas à 
infraestrutura e à geração de empregos.  
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29. A forma como se deu a ocupação territorial do 

Distrito Federal é um dos fatores que explicam a 
sua elevada desigualdade social. 

 
30. Brasília possui características próprias de regiões 

metropolitanas polarizando cidades da RIDE-DF em 
torno da cidade central. 

 
LEI 8.112 E LEI 8.429 

Thallius Moraes 

A Lei 8.429/92 trata dos atos de improbidade 
administrativa. Considerando suas disposições e os 
entendimentos jurisprudenciais aplicáveis, julgue 
os próximos itens. 

 
31. A incidência das disposições da Lei 8.429/92 

independe do recebimento de remuneração 
decorrente do exercício da função pública pelo 
agente.  

 
32. Quando forem verificados indícios do 

cometimento de um ato de improbidade 
administrativa, poderá ser requerido ao juízo 
competente a decretação do sequestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha se enriquecido 
ilicitamente ou causado um prejuízo ao patrimônio 
Público. 

 
33. Quando um servidor público receber quantia em 

dinheiro para deixar de tomar providência a que 
estaria obrigado em razão das atribuições do cargo, 
ele estará, dentre outras sanções, sujeito à uma 
multa de até duas vezes o valor do benefício 
indevido recebido. 

 
Levando em consideração as disposições da Lei 

8.112/90, que estabelece o estatuto dos servidores 
públicos civis federais, julgue os próximos itens. 

 
34. Após ser empossado, o servidor que não entrar 

em exercício no prazo de quinze será exonerado de 
ofício. 

 
35. O servidor que estiver respondendo a um 

processo administrativo disciplinar possui direito 
de ser assistido por advogado, culminando, a sua 
ausência, em nulidade do processo, por 
cerceamento de defesa. 

 

 
LODF 

Rosenval Junior 

36. De acordo com a LODF, é assegurado, pelo menos 
1 vez ao ano ou quando da nomeação por concurso 
público, o concurso de remoção interno. O concurso 
de remoção interno na PCDF abrange todas as 
unidades e seções da Polícia Civil do Distrito 
Federal, inclusive as funções comissionadas, se 
assim for determinado pelo Diretor-Geral da Polícia 
Civil do Distrito Federal. 

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
Marcos Girão 

De acordo com o Regimento Interno da PC DF, julgue 
os próximos itens.  

 
37. A Polícia Civil do Distrito Federal, instituição 

permanente da administração direta, essencial à 
função jurisdicional e vinculada ao Gabinete do 
Governador do Distrito Federal, é dirigida por 
delegado de polícia de carreira e goza de plena 
autonomia administrativa e financeira. 

 
38. Na Polícia Civil do Distrito Federal, quem propõe 

a criação e extinção de cargos e funções assim como 
a criação de unidades policiais é a Direção-Geral de 
Polícia Civil, um dos órgãos de direção superior da 
corporação. 

 
39. É diretriz básica de ação da Polícia Civil do 

Distrito Federal promover, integrada às instituições 
congêneres, a segurança pública, visando à 
preservação da ordem pública e à incolumidade das 
pessoas, por meio da apuração de delitos, da 
elaboração de procedimentos formais destinados à 
ação penal e da adoção de ações técnico-policiais, 
com a preservação dos direitos e garantias 
individuais.  

  
40. São princípios institucionais da Polícia Civil do 

Distrito Federal a hierarquia, a disciplina, a 
unidade, a indivisibilidade, a legalidade, a 
moralidade, a impessoalidade, a eficiência, a 
participação comunitária, o intercâmbio policial  e a 
unidade de doutrina e de procedimentos. 

 
 
 



8 
18º Simulado Especial – Concurso PCDF - 24/05/2020 

 

 
41. Ressalvada a competência da União, a PC DF tem 

como função essencial executar as funções de 
polícia judiciária do Distrito Federal e a apuração de 
infrações penais, exceto as militares e eleitorais. 
Também é seguro afirmar ser função essencial 
dessa corporação policial colaborar na execução de 
serviços policiais relacionados com a prevenção e a 
repressão da criminalidade internacional. 

 
41. No âmbito da PC DF, há a Corregedoria de Polícia 

Civil, subordinada à Ouvidoria-Geral, e que, dentre 
outras atribuições,  é a responsável por coordenar e 
executar a investigação ética social dos candidatos 
aos cargos das carreiras pertencentes ao quadro de 
pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal. 

 
43. Situação hipotética. Antônio Querido Fracasso, 

servidor d PC DF, é lotado na unidade orgânica da 
corporação que executa serviços de lanternagem, 
capotaria e pintura de veículos, além de atividades 
típicas de borracharia, abastecimento, lavagem e 
lubrificação de veículos. Assertiva. O servidor 
Querido Fracasso trabalha em uma das unidades de 
execução subordinadas ao Departamento de 
Administração Geral da Polícia Civil do Distrito 
Federal.   

 
44. Situação Hipotética: O agente da PC DF, 

Covidizenovi Corona, foi designado pelo seu 
superior para identificar o órgão da corporação 
responsável pela manutenção do prédio-sede da 
Polícia Civil, pois havia a necessidade de se executar 
algumas medidas de segurança física do local. 
Conforme a explicou do seu colega de trabalho, 
Aukingél  Nasmauns, o Agente Corona deveria se 
dirigir à Assessoria da Direção-Geral da Polícia 
Civil. Assertiva: Pode-se afirmar que o Agente 
Nasmauns conhece muito bem a corporaração onde 
trabalha. 

 
45. A Corregedoria-Geral de Polícia Civil, órgão de 

direção superior e de controle interno da atividade 
policial civil, diretamente subordinada à Direção-
Geral de Polícia Civil, tem como atribuição, avocar 
inquéritos e demais procedimentos policiais. 

 
No que se refere à Lei Federal nº 4.878/1965, julgue 

os itens seguintes. 
 
 

 
46. Se determinado Escrivão da PC DF cobrar 

carceragem, custas, emolumentos ou qualquer 
outra despesa que não tenha apoio em lei, comete 
uma transgressão disciplinar de natureza grave e, 
portanto, punível com suspensão. 

 
47. A remoção ex officio do funcionário policial, salvo 

imperiosa necessidade do serviço devidamente 
justificada, só poderá efetivar-se após 03 anos, no 
mínimo, de exercício em cada localidade. 

 
48.  É correto afirmar que não são considerados 

herança os vencimentos e vantagens devidos ao 
funcionário falecido, os quais serão pagos, 
independentemente de ordem judicial, à viúva ou, 
na sua falta, aos legítimos herdeiros daquele. 

 
Com relação à Lei Federal nº 9.264/1996, julgue os 

itens subsequentes. 
 
49. Está errado afirmar que será exigido para o 

ingresso na Carreira de Perito da Polícia Civil do 
Distrito Federal o diploma de Física, Química, 
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da 
Computação, Informática, Geologia, Odontologia, 
Farmácia, Bioquímica, Mineralogia e Engenharia.  

 
50. O ingresso na Carreira de Delegado de Polícia do 

Distrito Federal dar-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos. Tal concurso terá a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e, 
para que seja nomeado, será exigido do aprovado o 
diploma de Bacharel em Direito e, no mínimo, 3 
(três) anos de atividade jurídica ou policial. 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Adriane Fauth 

51. A respeito dos direitos e deveres individuais e 
coletivos, julgue o item. 

No Brasil é permitido o aborto humanitário, pois a 
Constituição Federal prevê a proteção absoluta da 
vida extrauterina e não da intrauterina. 
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52. Com relação aos remédios constitucionais, julgue 
o item a seguir: 

Conceder-se-á habeas data para assegurar o 
conhecimento o de informações relativas à pessoa 
do impetrante e para garantir retificação de dados 
constantes nos registros de entidades 
governamentais. 

 

53. Julgue a assertiva a seguir à luz da CF: 

Cabe à polícia federal a atribuição constitucional de 
apurar infrações cuja prática tenha repercussão 
interestadual e exija repressão uniforme conforme 
dispuser a lei, mesmo que tais infrações não 
ocorram em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União. 

 

54. Julgue a assertiva a seguir à luz da CF: 

Situação hipotética: Genisvaldo, londrino, casado 
com uma brasileira, pai de Genicleide, de 14 anos de 
idade, reside há mais de 15 anos no Rio de Janeiro e 
não possui antecedentes criminais. Genicleide fará 
15 anos na próxima semana e como presente deseja 
viajar à Londres, a fim de conhecer a terra natal de 
seu pai.  

Genisvaldo não gosta muito da ideia, pois desde que 
conheceu a sua esposa, a Cleidesleia, ele não mais 
desejou voltar à sua terra, pois, além de se sentir 
muito bem acolhido no Brasil, tem planos políticos. 

Assim que Genisvaldo completou 15 anos residindo 
no país, requereu a nacionalidade brasileira; filiou-
se ao partido político X e atua hoje como deputado 
estadual do Rio de Janeiro. Seu próximo passo será 
presidir a Câmara dos Deputados. 

Assertiva: Apesar dos belos planos, Genisvaldo, por 
ser brasileiro naturalizado, não poderá ser 
Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Analise a situação hipotética apresentada e julgue 
a assertiva, tomando como base o que dia a CF em 
relação aos Direitos Políticos: 

Situação hipotética: Felisberto, escrivão da polícia 
civil do Distrito Federal desde 1998, é feliz e 
realizado na função que tem exercido. Contudo, 
Felisberto é ambicioso e sempre estudou para 
cargos maiores. Logo que assumiu o cargo ele filiou-
se a um partido político que correspondia àquilo 
que ele acredita e defendia fervorosamente. Devido 
a pandemia do Covid-19 ele teve a oportunidade de 
sentar com grandes líderes políticos do Distrito 
Federal, a fim de debater medidas que seriam 
adotadas para o combate à pandemia. Em uma 
dessas discussões calorosas ele foi convidado a 
concorrer ao cargo de Deputado Distrital. 

Assertiva: Por contar com mais de 10 anos de 
serviço, para concorrer ao cargo, Felisberto deverá 
afastar-se da atividade, ser agregado pela 
autoridade superior e no ato de sua diplomação, 
caso seja eleito, será encaminhado de forma 
automática para a inatividade. 

 

56. A questão a seguir apresenta uma situação 
hipotética seguida de uma assertiva. Julgue-a 
tomando como base os seus conhecimentos em 
relação a direitos políticos. 

Um grande empresário da cidade de Salvador, dono 
de uma rede conceituada de ensino, há muito vem 
planejando como ingressaria no meio político, pois 
aspira chegar à Presidência do Brasil um dia. 
Planejou em 2005 e vem executando pacientemente 
cada etapa do seu plano para a concretização do seu 
objetivo.  

Recentemente, o empresário decidiu reunir-se com 
alguns sindicalistas, líderes comunitários e 
estudantes da sua rede de ensino, a fim de fundar 
partido político com atuação nacional. Após 
concluir a etapa de elaboração de documentos 
iniciais, ele se dirigiu pessoalmente ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de registrar 
os estatutos do novo partido para a organização dos 
diretórios regionais.  

Nessa situação, o registro no TSE dever ser realizado 
para que o partido adquira personalidade jurídica 
de direito público e possa então participar das 
eleições. 
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57. Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos 
e deveres individuais e coletivos, julgue o item a 
seguir. 

Situação hipotética: Hoje votou-se no Congresso 
Nacional uma lei que visa estabelecer proteção 
especial às mulheres gestantes que contraíram o 
Covid-19, apesar da lei ter sido devidamente  

aprovada, alguns deputados, porém, alegam que a 
referida lei é inconstitucional.  

Assertiva: A alegação dos deputados é legítima, pois 
o tratamento diferenciado entre os gêneros 
contraria a CF, que prevê a igualdade absoluta entre 
homens e mulheres em direitos e obrigações.  

 

58. A respeito dos Direitos Sociais, julgue o item:  

De acordo com a CF a remuneração do trabalho 
noturno poderá ser inferior a do diurno se houver 
disposição em acordo ou convenção coletiva; 

 

 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

59. Dado o reconhecimento, na CF, do princípio da 
retroatividade da lei penal mais benéfica como 
garantia fundamental, o advento de lei penal mais 
favorável ao acusado impõe sua imediata aplicação, 
mesmo após o trânsito em julgado da condenação. 
Todavia, a verificação da lex mitior, no confronto de 
leis, é feita in concreto, cabendo, conforme a 
situação, retroatividade da regra nova ou ultra-
atividade da norma antiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Durante uma festa, após desentendimentos entre 
Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas 
contra aquele, o que levou Carlos a empurrar seu 
agressor, que caiu em uma mesa de vidro. Com o 
forte impacto, a mesa se despedaçou 
completamente e seus cacos causaram cortes 
profundos por todo o corpo de Miro. Os convidados 
ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros: 
Carlos foi preso em flagrante e Miro foi 
encaminhado ao hospital, onde ficou internado por 
cinco dias, com risco de morte; passou por 
procedimentos cirúrgicos e, posteriormente, teve 
de ficar afastado de sua atividade laboral por trinta 
e dois dias. O Ministério Público denunciou Carlos 
por lesão corporal de natureza grave. 

Nessa situação hipotética, o crime praticado por 
Carlos é de ação penal pública condicionada à 
representação. 

 

61. O furto privilegiado não se confunde com a 
aplicação do princípio da bagatela, pois, ao 
contrário do que se dá nas hipóteses de aplicação 
deste último, não há exclusão da tipicidade, e 
mantêm-se presentes os elementos do crime, ainda 
que a pena ao final aplicada seja tão somente de 
multa. 

 

62. Considere que Manoel, penalmente imputável, 
tenha sequestrado uma criança com o intuito de 
receber certa quantia como resgate. Um mês depois, 
estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou 
em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. 
Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre 
a conduta de Manoel. 

 

63. Considere a seguinte situação hipotética: Um 
indivíduo era proprietário de casa lotérica 
credenciada pela CAIXA a receber o pagamento de 
contas de empresas concessionárias de serviço 
público, como água, telefone e energia. De acordo 
com o contrato firmado com a CAIXA, esse 
indivíduo tinha a obrigação de repassar àquela, 
periodicamente, os valores recebidos, para que ela 
os entregasse às concessionárias. Todavia, ao longo 
de três meses, o indivíduo apropriou-se desses 
valores. A CAIXA tentou reavê-los, sem sucesso, e 
decidiu comunicar o fato ao MPF. Quando soube  
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disso, o dono da casa lotérica apressou-se e pagou 
integralmente os valores de que se apropriara. 

Nessa situação, segundo o entendimento majoritário, 
apesar da reparação do dano decorrente da 
apropriação indébita, o procurador da República 
que recebesse a notícia-crime da CAIXA deveria 
oferecer denúncia. 

 

64. Considere a seguinte situação hipotética: Um 
médico, dolosa e insidiosamente, entregou uma 
injeção de morfina, em dose demasiadamente forte, 
para uma enfermeira, que, sem desconfiar de nada, 
aplicou-a no paciente, o que causou a morte do 
enfermo. Nessa situação, o médico é autor mediato 
de homicídio doloso, ao passo que a enfermeira é 
partícipe do delito e responde pelo mesmo crime 
doloso. 

 

65. Amásio, de 20 de idade, e Pivete, de 17 anos de 
idade, decidiram furtar um veículo, com o propósito 
de vendê-lo para um receptador, repartindo o lucro. 
No dia do crime, dirigiram-se ao local em que o 
automóvel estava estacionado e, enquanto Pivete 
vigiava, à distância, a possível aproximação de 
terceiros. Amásio abriu a porta do automóvel e 
efetuou ligação direta, saindo ambos do local. 
Dirigiram-se, no dia seguinte, ao comerciante 
Sofrido, que veio a adquirir o bem furtado. Com 
base nessa situação, julgue o item seguinte. 

O crime de furto não será qualificado pelo concurso 
de agentes, uma vez que o adolescente Pivete, 
sendo inimputável, não entra no cômputo legal para 
o fim de qualificar a conduta praticada por Amásio. 

 

66. Marcelo, professor universitário, ao passar nas 
proximidades de uma construção civil, deixou de 
prestar assistência, quando era possível fazê-lo sem 
risco pessoal, a um pedreiro que acabara de se ferir 
gravemente em um acidente. 

Nesse caso, o delito praticado por Marcelo é omissivo 
próprio. 

 

 

 

 

 

67. Alex, em bate-boca com Elza, sua esposa, 
desconhecendo o seu estado gravídico, aplicou-lhe 
uma forte surra com socos e pontapés, deixando-a 
prostrada no chão. Elza, em consequência das 
agressões, veio a abortar. Nesse caso, Alex 
responderá pelo crime de aborto. 

 

68. Maria não informou ao INSS o óbito de sua 
genitora e continuou a utilizar o cartão de benefício 
de titularidade da falecida pelo período de dez 
meses. 

Nessa situação, Maria praticou estelionato de 
natureza previdenciária, classificado, em 
decorrência de sua conduta, como crime 
continuado, de acordo com o entendimento do STJ. 

 

69.  Juvenal privou um indivíduo que acabara de 
praticar um roubo da liberdade de locomoção, 
prendendo-o com algemas, corrente e cadeado, até 
a chegada da polícia. 

Nessa situação, Juvenal praticou o crime de cárcere 
privado. 

 

70. Comete peculato o funcionário público que se 
apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particular, de que tem a posse em 
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio 
ou alheio. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Fernando Bezerra 

71. De acordo com o artigo 13 do Código de Processo 
Penal Brasileiro, incumbirá à autoridade policial 
realizar as diligências requisitadas pelo juiz e pelo 
Ministério Público.  

 
72. A respeito do Inquérito Policial, julgue a assertiva 

a seguir. 
Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado 

estiver solto, a autoridade poderá requerer ao 
Ministério Público a devolução dos autos, para 
ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo 
marcado pelo juiz. 
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73. Com relação aos direitos individuais e à aplicação 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
julgue a assertiva. 

Será garantido ao defensor do investigado o amplo 
acesso aos documentos já anexados ao inquérito 
policial, mesmo que tal procedimento esteja 
classificado como sigiloso. 

 
74. A notitia criminis indireta ou de cognição mediata 

ocorre quando a autoridade policial toma 
conhecimento do fato criminoso por intermédio de 
uma terceira pessoa que comunica a sua ocorrência. 

 
75. O processo penal reger-se-á, em todo o território 

brasileiro, pelo Código de Processo Penal, 
ressalvados os processos da competência da Justiça 
Militar, que serão regidos pelo Código de Processo 
Penal Militar. 

 
76. A lei processual penal admitirá interpretação 

extensiva e aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais de direito. 

 
77. Conforme texto constitucional vigente, caso a 

prisão realizada seja ilegal, esta deverá ser 
imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.  

 
78.  A autoridade policial somente poderá conceder 

fiança nos casos de infração penal cuja pena 
privativa de liberdade máxima não seja superior a 2 
(dois) anos.    

 
79. O prazo da prisão temporária em nenhuma 

hipótese excederá a 10 (dez) dias, mesmo que 
prorrogada. 

 
80. É compatível com o rito sumaríssimo a realização 

de citação por edital. 
 
81. A aplicação dos ditames da Lei 9.099/95 é 

expressamente vedada nas hipóteses de delitos 
militares. 

 
82. A homologação da transação penal prevista no 

artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada 
material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se 
a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério 
Público a continuidade da persecução penal 
mediante oferecimento de denúncia ou requisição 
de inquérito policial. 

 
DIREITOS HUMANOS 

Ricardo Torques 

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

 

83. Uma importante característica dos direitos 
humanos é a sua oponibilidade erga omnes, uma vez 
que é de interesse da comunidade vê-los 
respeitados e sua aplicação decorre da mera 
condição humana. 

 

84. O Eixo Orientador II do PNDH-3, ao tratar sobre 
desenvolvimento e direitos humanos, apresenta 
três diretrizes, a exemplo da valorização da pessoa 
humana como sujeito central do processo de 
desenvolvimento. 

 

85. Os direitos humanos podem ser titularizados por 
pessoas físicas, jurídicas, coletividades, mas nunca 
pelo Poder Púbico. 

 

86. A internacionalização dos direitos humanos 
consiste na expansão, para além das fronteiras 
nacionais, dos direitos fundamentais da pessoa 
humana, atingindo o status de normas de jus cogens. 

 

87. O Supremo Tribunal Federal entende que manter 
o acusado algemado em audiência constitui medida 
idônea para salvaguardar a integridade física dos 
presentes. 

 

88. A prática do racismo constitui crime inafiançável 
e insuscetível de graça ou anistia. Tal previsão 
constitucional garante a prevalência dos direitos 
humanos. 

 

89. A proibição do retrocesso social em direitos 
fundamentais impede que o Estado, após haver 
reconhecido os direitos prestacionais, assume o 
dever não só de torná-los efetivos, mas se obriga a 
preservá-los, abstendo-se de frustrar os direitos 
sociais já concretizados. 
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90. O direito à nacionalidade ocupa relevante espaço 
nos direitos humanos, por representar o vínculo 
político e jurídico que une um indivíduo a um 
Estado. Desse modo, caso um brasileiro nato, 
residente nos Estados Unidos, não perderá sua 
nacionalidade ainda que receba o green card e 
decida por adquirir a nacionalidade norte-
americana. 

 

 

INFORMÁTICA 
 João Antônio 

91. Maria está digitando um texto na página 1 de um 
documento no Microsoft Word e aciona um 
determinado comando. Considerando que o ponto 
de inserção foi posicionado automaticamente na 
página 3 do referido documento, é possível inferir 
que o comando acionado foi uma Quebra de Seção 
do tipo Página Ímpar . 

 
92. Caso o ponto de inserção do programa 

LibreOffice Writer esteja localizado entre as letras 
"a" e "s" da palavra "assédio", localizada na 
primeira linha do primeiro parágrafo de um 
documento em edição e a combinação de teclas 
CTRL+N seja acionada, é correto afirmar que a 
palavra "assédio" inteira apresentará formatação 
Negrito.  

 
93. Um dos principais tipos de ataques perpetrados 

contra sistemas computacionais é conhecido como 
DoS, que objetiva impedir que um agente, como um 
servidor de arquivos, responda apropriadamente às 
requisições de seus legítimos clientes. 

 
94. A fórmula =SOMA(C1:E8) resultaria em erro caso 

fosse escrita na célula D4 de uma planilha do 
Microsoft Excel. 

 
95. O endereço IP 10.1.18.150 é um exemplo de 

endereço válido para a conexão com a Internet.  
 
Considere, para as questões 96, 97 e 98, uma rede 

local classe C de endereço 192.168.17.0 atualmente 
conectada à Internet por meio de um roteador. 

 
 
 

 
96. A rede local descrita acima pode possuir até 256 

hosts com endereços diferentes. 
 
97. Para enviar uma mensagem a todos os 

computadores conectados à rede, pode-se utilizar o 
endereço da própria rede (que é o primeiro 
endereço da faixa de endereços da rede - 
192.168.17.0) como destinatário do pacote. 

 
98. Para conectar a rede acima à Internet, o Roteador 

descrito deve utilizar o protocolo NAT, visto que a 
faixa de endereços IP da rede é válida apenas 
internamente. 

 
99. O Windows Defender Firewall pode ser 

configurado para impedir conexões de saída que 
utilizem palavras específicas, como "hacker", 
"invasão" e "roubo".  

 
100. É impossível que duas mensagens com 

conteúdos diferentes tenham, como resultado da 
aplicação de um mesmo algoritmo de hash, o 
mesmo resumo criptográfico. 

 
101. O processo de assinatura digital é realizado 

criptografando-se o hash de um documento com a 
chave privada do seu autor para conferir-lhe 
autenticidade e integridade. 

 
102. A maior desvantagem do protocolo FTP é que 

ele não possui suporte para autenticação e 
propriedade, ou seja, não há como restringir o 
acesso a determinados arquivos ou inserir 
mecanismos de autenticação como senhas. 

 
103. A memória virtual é uma técnica do sistema 

operacional que permite expandir, de modo 
temporário, a capacidade de armazenamento da 
memória ROM do computador. 

 
104. O programa ping é uma das diversas 

ferramentas que são utilizadas para realizar testes 
de conectividade em redes de computadores por 
meio do uso do protocolo ICMP.  

 
105. Atualmente, o worm é o tipo de vírus mais 

perigoso para os computadores. Pelo fato de residir 
somente na memória RAM, e não em disco, como os 
demais vírus, ele remove todos os dados do 
computador. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Guilherme Neves 

No argumento seguinte, as proposições P1, P2, e P3 
são as premissas e C é a conclusão. 

• P1: Se hoje é sábado, então jogarei futebol. 

• P2: Não jogarei futebol ou fico cansado. 

• P3: Se estudo, então não fico cansado. 

• C: Se hoje é sábado, então não estudo. 

Considerando esse argumento, julgue os itens a 
seguir. 

 

106. A proposição P2 é logicamente equivalente à 
proposição “Se não fico cansado, então não jogarei 
futebol”. 

 

107. A negação da proposição P3 é logicamente 
equivalente a “Se fico cansado, então não estudo”. 

 

108. Se a proposição “Não fico cansado” for falsa, 
então a proposição P2 será necessariamente 
verdadeira. 

 

109. O argumento em questão é válido. 

 

Considerando que um estudo a respeito da saúde dos 
servidores de um determinado órgão do Distrito 
Federal tenha mostrado que, se A = “o servidor não 
apresenta depressão” e B = “o servidor dorme bem”, 
então 𝑃(𝐴) = 0,9 e 𝑃(𝐵) = 0,6, julgue os itens a 
partir dessas informações. 

 

110. Os eventos A e B não são mutuamente 
excludentes e 0,5 ≤ 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) ≤ 0,6. 

 

111. Se os eventos A e B forem independentes, então 
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0. 

 

A Polícia Civil do Distrito Federal designará 20 
policiais, sendo 14 homens e 6 mulheres, para 
implantar uma nova ação para combater o tráfico de 
drogas. Esses 20 policiais serão divididos em quatro 
grupos de 5 pessoas. Cada grupo desempenhará uma 

função diferente na nova ação. Com base nessas 
informações, julgue os itens a seguir. 

 

112. O número de maneiras distintas de realizar a 
divisão dos 20 policiais em quatro grupos de 5 

pessoas é igual a 
20!

(5!)4
. 

 

113.  Se o primeiro grupo for composto apenas por 
homens, então há menos de 2.000 maneiras 
diferentes de realizar a escolha desse grupo. 

 

Um grupo de 100 pessoas foi selecionado para 
desenvolver as tarefas A, B e C. Desse grupo, sabe-se 
que exatamente 12 participaram do desenvolvimento 
das três tarefas. Em se tratando das pessoas que 
participaram do desenvolvimento de somente duas 
dessas tarefas, sabe-se que exatamente 10 
participaram do desenvolvimento das tarefas A e B, 
exatamente 12 das tarefas A e C, e exatamente 14 
participaram do desenvolvimento das tarefas B e C. 
Sabe-se, ainda, que exatamente 60 e 50 pessoas 
participaram do desenvolvimento das tarefas A e B, 
respectivamente. 

 

Com base nessas informações, julgue os itens a 
seguir. 

 

114. O número de pessoas que participaram do 
desenvolvimento apenas da tarefa C é inferior a 10. 

 

115. O número de pessoas que participaram do 
desenvolvimento de mais de uma tarefa é superior 
a 50. 

 

116. Menos de 90 pessoas participaram do 
desenvolvimento das tarefas A ou B. 

 

Considerando as funções reais definidas por 𝑓(𝑥) =
−2𝑥 + 5 , 𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 3𝑥 + 8 e  ℎ(𝑥) = 𝑥2, julgue 
os itens a seguir. 

 

117. O valor mínimo da função 𝑓 ocorre em 𝑥 = 5/4. 

 

118. O valor mínimo da função 𝑔 é inferior a 6. 
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119. A função ℎ assume valores negativos quando 
𝑥 < 0. 

 

120. A equação 𝑔(𝑥) = 0 possui duas raízes reais. 

 

 

 

Prova Discursiva  
Marcio Damasceno 

 
 

Ministro Dias Toffoli assina termo que capacita CNJ a estimular adoção de penas alternativas 
 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias 
Toffoli, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, assinaram hoje (24) um termo de execução 
descentralizada que permite a transferência inicial de R$ 20 milhões ao CNJ para desenvolver estratégias que 
reduzam a superlotação carcerária por meio do incremento da adoção de penas alternativas . [...]Toffoli saudou a 
iniciativa como o primeiro passo concreto, dado conjuntamente pelos Poderes Judiciário e Executivo, para o 
enfretamento da crise penitenciária no País, e afirmou que a parceria põe em prática um dos compromissos de sua 
gestão. 

O ministro destacou que a adoção de penas alternativas à prisão para punir o cometimento de delitos de 
menor potencial ofensivo exige uma mudança cultural por parte dos juízes, com o objetivo de oferecer uma opção 
real ao encarceramento, sem comprometer a segurança pública. Enfatizou ainda que a medida será uma forma de 
dar resposta a uma decisão do STF que, em 2015, ao julgar uma ação que pedia à Corte que reconhecesse a 
violação de direitos fundamentais da população carcerária e adotasse providências, reconheceu o estado 
inconstitucional de coisas no sistema penitenciário brasileiro e determinou o descontingenciamento de verbas do 
Funpen e a realização de audiências de custódia em até 24 horas, contadas do momento da prisão.  

“O Conselho Nacional de Justiça pretende, com esses valores repassados pelo Ministério da Segurança 
Pública, fazer-se presente em todos os Tribunais do país, oferecendo assistência técnica para a implementação de 
um efetivo controle de vagas do sistema prisional, única saída capaz de romper com o atual quadro caótico em que 
nos encontramos. Faremos, em cada uma das 27 unidades da federação, diagnósticos locais relacionados à 
aplicação e execução das medidas alternativas à prisão, criando condições para que os serviços de 
acompanhamento de pessoas que cumprem penas e medidas em liberdade sejam implantados”, disse o ministro 
Toffoli. 

[...] 
Jungmann reconheceu que o Estado brasileiro não tem condições de garantir a vida dos detentos e 

também falha no processo de ressocialização da população carcerária que, por não ser aceita de volta à sociedade, 
termina por reincidir no crime. “O sistema estatal, com mais de 1.400 unidade prisionais, seja pela superlotação, 
seja pela não observância do princípio constitucional da separação dos apenados pelo tipo de crime cometido, não 
é capaz de assegurar a vida do detento, e ele então recorre às facções para proteger a própria vida. Ao fazê-lo, ele 
faz um juramento e se torna um escravo dessas facções, dentro do sistema ou fora dele”, admitiu, acrescentando há 
cerca de 70 facções criminosas, sendo a maioria delas de base prisional. 

Por esse motivo, o ministro da Segurança Pública destacou a importância do estímulo à adoção de penas 
alternativas, já que reduzirá o problema da superlotação carcerária e também o controle, a atuação e o tamanho 
dessas facções criminosas. 

Com adaptações. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393619. Acesso em 20 de maio de 
2020. 

 
Considerando que o fragmento de texto apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto 
dissertativo acerca da SUPERPOPULAÇÃO CARCERÁRIA no Brasil. No seu texto, aborde, necessariamente:   

a) O perfil da população carcerária brasileira; [valor: 9,50 pontos] 



16 
18º Simulado Especial – Concurso PCDF - 24/05/2020 

 

b) A superlotação como violação aos direitos humanos; [valor: 9,50 pontos] 

c) Alternativas para a redução do encarceramento. [valor: 9,50 pontos] 

 
 
 
 

FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito! 
 

 

https://bit.ly/Simulado-PCDF-24-05  

 
Não é assinante? 

  
Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 

participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
 

 
 

Conheça nosso sistema de questões! 
Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais 
questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no banner e 

aproveite os descontos e bônus imperdíveis! 

 

https://bit.ly/Simulado-PCDF-24-05
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/sistema-de-questoes#/

