
OPERAÇÃO ESPECIAL PF – Estratégia Concursos 

SIMULADO NACIONAL 

INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES 

  

O Simulado Nacional PF contemplará os seguintes cargos: 

● AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL; 

● ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL; 

● PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL. 

  

INSCRIÇÕES: 

As provas do Simulado são abertas para todas as pessoas que desejem participar (alunos e 

não-alunos do Estratégia Concursos). 

A inscrição é totalmente gratuita e pode ser feita aqui (basta inscrever-se na Operação 

Especial PF). 

Após realizar a inscrição, o candidato deve ficar atento aos e-mails que enviaremos sobre o 

Simulado (sempre confira a caixa de “spam”). 

 

DIA E HORÁRIO: 

As provas serão aplicadas no dia 07/06/2020 (domingo), com início às 8:30h (horário de 

Brasília).  

O caderno de questões ficará disponível no blog do Estratégia. O candidato será alertado 

tanto por e-mail quanto pelo canal da Operação no Telegram. 

Novamente, o candidato deve ficar atento à caixa de “spam”, pois o e-mail com o link para o 

caderno de questões pode estar lá. 

O gabarito eletrônico, onde deverão ser inseridas as respostas definitivas, será liberado 

juntamente com o caderno de questões. 

O candidato terá até as 12:30h (horário de Brasília) para preencher e entregar o gabarito 

eletrônico através do sistema. Gabaritos enviados após o horário estabelecido não serão 

considerados. 

          

 

https://operacaopf.estrategiaconcursos.com.br/?utm_source=instagram&utm_medium=stories&utm_campaign=oepf01
https://t.me/operacaopf


SIMULADO: 

As provas para todos os cargos terão a seguinte composição: 

 

O tempo total para resolução das questões, preenchimento e entrega do gabarito eletrônico 

será de 4 (quatro) horas.  

O candidato deverá acessar o caderno de questões e entregar o gabarito eletrônico on-line. 

Portanto, a prova pode ser feita de qualquer local, desde que disponha de um computador 

com conexão à internet. 

O Estratégia Concursos não disponibilizará meios para a realização do Simulado. 

  

PROVA(S) OBJETIVA(S) 

A(s) prova(s) objetiva(s), de caráter classificatório, valerá(ão) 120,00 pontos e abrangerá(ão) 

os objetos de avaliação constantes do item 24 do EDITAL Nº 1 – DGP/PF, DE 14 DE JUNHO 

DE 2018 do concurso da Polícia Federal, encontrado através do seguinte link: 

https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PF_18/arquivos/ED_1_DPF_2018___ABT.PDF 

Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que 

deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo 

com o(s) comando(s) a que se refere o item. 

Haverá, no gabarito eletrônico, para cada item, dois campos de marcação: o campo 

designado como Certo, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, 

e o campo designado como Errado, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o 

item ERRADO. 

Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um dos dois campos do gabarito 

eletrônico. 

O preenchimento do gabarito eletrônico será de inteira responsabilidade do candidato. Serão 

de inteira responsabilidade do candidato problemas advindos do preenchimento indevido ou 

entrega, após o prazo permitido, do gabarito eletrônico. 

  

 

https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PF_18/arquivos/ED_1_DPF_2018___ABT.PDF


CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA(S) PROVA(S) OBJETIVA(S) 

Todas as folhas de respostas da(s) prova(s) objetiva(s) serão corrigidas por meio de 

processamento eletrônico. 

A nota em cada item da(s) prova(s) objetiva(s), feita com base nas marcações do gabarito 

eletrônico, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância 

com o gabarito oficial definitivo da(s) prova(s); 1,00 ponto negativo, caso a resposta do 

candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da(s) prova(s); 0,00, caso 

não haja marcação. 

O candidato não terá a possibilidade de ser premiado caso se enquadre em pelo menos um 

dos itens a seguir:  

a) obtiver nota inferior a 6,00 pontos no bloco I da prova objetiva;  

b) obtiver nota inferior a 3,00 pontos no bloco II da prova objetiva;  

c) obtiver nota inferior a 2,00 pontos no bloco III da prova objetiva;  

d) obtiver nota inferior a 48,00 pontos no conjunto dos três blocos da prova objetiva. 

   

COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL 

A nota final do Simulado Nacional PF para os cargos de Agente de Polícia Federal, Escrivão 

de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal será a soma algébrica da nota obtida na 

prova objetiva. 

Os candidatos serão ordenados, em um ranking para cada cargo, de acordo com os valores 

decrescentes da nota final obtida no Simulado Nacional PF. 

  

CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Em caso de empate na nota final do Simulado Nacional PF, terá preferência o candidato que, 

na seguinte ordem: 

a) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva; 

b) obtiver o maior número de acertos na disciplina Português; 

c) obtiver o maior número de acertos na disciplina Informática; 

d) obtiver o maior número de acertos na disciplina Legislação Especial; 

e) obtiver o maior número de acertos na disciplina Noções de Direito Constitucional; 

f) obtiver o maior número de acertos na disciplina Noções de Direito Administrativo; 



g) obtiver o maior número de acertos nas disciplinas Noções de Direito Penal e de Direito 

Processual Penal; 

h) obtiver o maior número de acertos na disciplina Raciocínio Lógico; 

i) obtiver o maior número de acertos na disciplina Estatística; 

j) tiver maior idade até o dia 07/06/2020.  

Para fins de desempate pelo critério de idade, será solicitada comprovação pelo candidato na 

ocasião da entrega do prêmio. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DISPONIBILIZAÇÃO DO GABARITO PARA 

CORREÇÃO  

A divulgação do resultado final, para cada um dos cargos, será realizada no webinário que 

vai ao ar no dia 08/06 (segunda), às 10h, diretamente do Canal do Youtube do Estratégia 

Concurso (https://www.youtube.com/watch?v=gGHc2L0t-U8). 

O gabarito com as respostas do Simulado Nacional PF e os comentários das questões (que 

serão disponibilizados por escrito) serão divulgados nessa oportunidade. 

  

PREMIAÇÃO 

Os 5 (cinco) primeiros colocados em cada um dos cargos receberão um Pacote Completo 

para a Polícia Federal do Estratégia Concursos, referente ao cargo escolhido no Simulado. 

Caso o premiado já seja aluno(a) do Estratégia Concursos, haverá as seguintes opções:  

● Premiado já possui o Pacote da Polícia Federal: receberá o reembolso do valor 

investido no Pacote; 

● Premiado já possui algum tipo de Assinatura: receberá como premiação o valor do 

Pacote Completo para o cargo escolhido no Simulado Nacional. 

O Estratégia Concursos entrará em contato com os premiados para tratar da entrega da 

premiação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer assuntos não especificados aqui serão definidos conforme discricionariedade do 

Estratégia Concursos. Pode haver alterações quanto à data, horário e outros aspectos do 

Simulado. Bons estudos e um ótimo Simulado! 

https://www.youtube.com/watch?v=gGHc2L0t-U8

