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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 8:30 às 13:00 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-13-06-20 
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PORTUGUÊS 
Felipe Luccas 

 
TEXTO I 

 

Se uma pessoa declarada morta comete um crime, 
ela pode ser presa? 

Não há uma lei que descreva tal situação 
(afinal, ela é bem específica), mas a interpretação 
predominante é de que sim, o falso defunto pode ser 
julgado e condenado. 

Primeiro, é preciso imaginar como alguém 
pode se tornar legalmente um presunto sem ter 
realmente batido as botas. No Brasil, de acordo com o 
artigo 7 do Código Civil, uma pessoa desaparecida 
pode receber certidão de óbito caso a morte seja 
extremamente provável, mesmo na ausência do 
corpo. É o que acontece em tragédias como a de 
Brumadinho. 

Por sua vez, o artigo 107 do Código Penal diz 
que, quando um acusado de um crime vira uma 
estrelinha lá no céu, “o juiz deve declarar extinta a 
punibilidade, isto é, deve declarar que o Estado não 
tem poder para punir alguém morto”, explica Clara 
Maria Roman Borges, professora de Direito da UFPR. 
Bingo, está feito o combo: temos duas leis que 
impedem o julgamento do nosso amigo Gasparzinho. 

Na prática, porém, o documento pode ser 
revogado sem muita burocracia. “A morte presumida 
existe apenas para transmitir os bens para os 
herdeiros e fornecer pensões. Uma vez reaparecido o 
morto, a sentença perde os efeitos de maneira 
retroativa”, diz Carlos Haddad, professor de Direito 
Penal da UFMG. 

Hélio Tornaghi, um famoso processualista 
brasileiro, já havia teorizado essa possibilidade e 
chegou à mesma conclusão. “O princípio da realidade 
e a lógica jurídica autorizam o entendimento. Ou seja, 
uma falsificação ou um engano não se sobrepõem à 
realidade”, reforça Daniela de Freitas Marques, 
professora de Direito Penal da UFMG.  

Portanto, se um criminoso forja a própria 
morte para escapar do julgamento, o juiz só dá risada 
e segue em frente (além de aumentar a pena por 
causa da falsificação): em 2004, ao descobrir que um 
réu tentou usar esse truque, o STF reabriu o 
processo. “Caso contrário, seria uma boa ideia formar 

uma quadrilha de mortos presumidos. Seriam 
“walking deads” acima da lei”, propõe Haddad. Bom 
roteiro. 

https://super.abril.com.br/blog/oraculo/se-uma-pessoa-
declarada-morta-comete-um-crime-ela-pode-ser-presa/ 

 

Considerando os aspectos estruturais e linguísticos do 
texto I, julgue os itens a seguir.  

 

1. De acordo com a literalidade do Código Penal e do 
Código Civil, o óbito extingue a punibilidade.  

 

2. O ordenamento jurídico brasileiro prevê a 
possibilidade de declarar morte presumida, quando o 
óbito é extremamente provável.  

 

3. Haveria prejuízo gramatical se vírgulas que isolam o 
segmento “quando um acusado de um crime vira uma 
estrelinha lá no céu” (3º parágrafo) fossem 
suprimidas.  

 

4. O vocábulo “pode” (2º parágrafo) introduz ideia de 
permissão.  

 

5. A declaração de morte presumida não afasta a 
punibilidade somente quando se descobre que a 
morte foi forjada.  

 

6. As aspas utilizadas no terceiro parágrafo indicam 
que houve reprodução fiel do art. 107 do Código 
Penal.  

 

7. O uso de “presunto” (2º parágrafo) e “bater as 
botas” (2º parágrafo) para referir-se ao óbito afetam 
o nível de formalidade do texto.  

 

8. No primeiro período do texto, a substituição de “tal” 
por “essa” manteria a correção gramatical e as 
relações coesivas do texto.  

 

9. No terceiro parágrafo, o sinal de dois-pontos 
introduz um esclarecimento.  

 

https://super.abril.com.br/blog/oraculo/se-uma-pessoa-declarada-morta-comete-um-crime-ela-pode-ser-presa/
https://super.abril.com.br/blog/oraculo/se-uma-pessoa-declarada-morta-comete-um-crime-ela-pode-ser-presa/
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10. Sem prejuízo à correção gramatical e aos sentidos 
do texto, o vocábulo “porém” (4º parágrafo) poderia 
ser substituído por “mas”.  

 

TEXTO II 

 

Emergentes à frente 

As tecnologias de segurança digital por meio 
de biometria estão evoluindo para coibir roubos e 
fraudes, seja nas contas bancárias, seja nas eleições. 
Isso acontece principalmente em países emergentes, 
que, nesse quesito, estão à frente de nações 
desenvolvidas. Grandes democracias, como o Brasil e 
a Índia, estão utilizando a tecnologia para trazer mais 
segurança aos pleitos. Por aqui, 67% do eleitorado já 
cadastrou as impressões digitais para se identificar 
na hora do voto, segundo dados do Tribunal Superior 
Eleitoral.  

Não é por acaso, por conseguinte, que uma 
pesquisa realizada pela empresa francesa Idemia, 
que ouviu 2800 pessoas em 11 países, apontou que 
89% dos brasileiros utilizaram a biometria digital em 
algum momento da vida. Trata-se do maior índice do 
mundo – a proporção cai para 48% nos Estados 
Unidos. No reconhecimento de voz e íris, a Índia 
lidera. Os bancos também têm adotado a biometria 
como mais uma ferramenta de segurança. Isso faz 
com que as populações emergentes confiem mais 
nesse tipo de tecnologia. 

https://exame.com/revista-exame/o-brasil-desconectado/ 

 

A respeito das estruturas e sentidos do texto II, julgue 
os itens a seguir.  

 

11. Infere-se que os bancos têm utilizado biometria e 
recursos adicionais de segurança.  

 

12. O pronome “Isso” (2º parágrafo) retoma a 
informação, anteriormente mencionada, de que os 
bancos têm usado biometria para aumentar a 
segurança em seus serviços.  

 

13. Infere-se do texto que o vocábulo “Grandes” (1º 
parágrafo) foi empregado em sentido quantitativo e 
não qualitativo.  

 

14. A oração “para coibir roubos e fraudes” (1º 
parágrafo) expressa uma causa do uso da biometria.   

 

15. Sem prejuízo à correção gramatical, a forma 
“cadastrou” (1º parágrafo) poderia ser flexionada no 
plural.  

 

16. A expressão “por conseguinte” (2º parágrafo) 
expressa valor de conclusão.  

 

17. A correção gramatical e os sentidos originais do 
texto seriam preservados se a forma “têm adotado” 
(2º parágrafo) fosse reescrita da seguinte forma: 
vem adotando.  

 

18. A partícula “se” em “Trata-se” (2º parágrafo) indica 
um sujeito elíptico.  

 

19. Os vocábulos "têm" e "é" são acentuados pela 
mesma regra gramatical.  

 

20. A forma "utilizando" (1º parágrafo) indica a 
continuidade de uma ação.  

 
 

INGLÊS 
Roberto Witte 

Democrats unveil sweeping US police 

reform plan 

Proposal is expected to ban police 

chokeholds, racial profiling, require 

nationwide use of body cameras, and more. 

US congressional Democrats plan to unveil 

sweeping package of legislation to combat police 

violence and racial injustice, after two weeks of 

protests across the nation sparked by George Floyd's 

death in Minneapolis police custody. 

The Minneapolis city council has said it wants to 

disband the city's police department, after days of 

protests over the killing Floyd, who died after a city 
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police officer knelt on his neck for nearly nine 

minutes on May 25.  

US President Donald Trump has ordered the 

withdrawal of National Guard troops from the streets 

of Washington, DC. 

George Floyd's family has appealed to the United 

Nations to intervene in his case and to send 

recommendations for systemic police reform in the 

US. 

According to a press release, a June 3 letter to 

the UN Working Group on the Rights of People of 

African Descent, the family urged the UN to 

investigate Floyd's death. 

It also encouraged the US government to press 

federal criminal charges against the officers involved, 

and make reforms including independent 

prosecutions and autopsies for every police killing. 

‘Defund the police': that is what the protest 

chant means. 

Protesters are pushing to "defund the police" 

over the death of George Floyd and other Black 

Americans killed by law enforcement. 

Their chant has become a rallying cry - but what 

does "defund the police" mean? The answer is not 

necessarily about gutting police department budgets. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/06/protests

-police-brutality-continue-europe-live-

200607132432534.html  (adapted) 

 

Based on the text above, judge the following 

items.  

21. Democrats politicians intend to disclose a light 

package of laws to fight police violence and racial 

injustice. 

22. US President Donald Trump doesn’t want the 

National Guard troops to be present on the streets of 

Washington, DC. 

23. The US government is being pressed to find out 

the causes of deaths of police officer including 

autopsies. 

24. Protesters wish to the police to be financially 

affected due to George Floyd incident. 

25. The verb “unveil” (L.1) can be replaced by 

“disclose”without changing the meaning.  

 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 
FEDERAL  

Leandro Signori 

No final do século 19, o Brasil tinha pouco mais de 
14,3 milhões de habitantes – 7 em cada 10 brasileiros 
moravam no litoral, e o índice de ocupação no 
Centro-Oeste era de 0,2 habitante por quilômetro 
quadrado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

Foi neste contexto demográfico e populacional, de 
um país de ocupação litorânea, que a República foi 
proclamada e instituída em 1889. Em 1891, foi 
promulgada a primeira Constituição Republicana que 
iria incluir um artigo contemplando uma proposição 
surgida ainda no período do Brasil colonial: a 
transferência da capital da faixa litorânea para o 
Brasil interior. 

O presidente Floriano Peixoto buscou dar 
seguimento ao dispositivo constitucional nomeando 
uma Comissão chefiada por um cientista belga, 
naturalizado brasileiro, diretor do Observatório 
Nacional do Rio de Janeiro.  

 

Tendo o texto como referência inicial, julgue os itens 
que se seguem, levando em consideração os fatos que 
antecederam a criação Capital Federal bem como 
seus desdobramentos atuais. 

 

26. O referido artigo da Constituição de 1891 
determinava: Fica pertencendo à União, no planalto 
central da República, uma zona de 14.400 
quilômetros quadrados, que será oportunamente 
demarcada para nela estabelecer-se a futura Capital 
Federal. 

 

 

27. A Comissão citada no texto foi chefiada por Louis 
Ferdinand Cruls, conhecido no Brasil por Luís Cruls, e 
denominada de Comissão de Estudos do Planalto 
Central e de Localização da Nova Capital do Brasil. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/06/protests-police-brutality-continue-europe-live-200607132432534.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/protests-police-brutality-continue-europe-live-200607132432534.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/protests-police-brutality-continue-europe-live-200607132432534.html
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28. A hierarquia urbana constante em estudo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
classifica Brasília como grande metrópole nacional. 

 

A respeito dos aspectos socioambientais e 

econômicos do Distrito Federal, julgue os itens 

subsecutivos. 

29. Na Unidade de Conservação de Proteção Integral 

Estação Ecológica de Águas Emendadas ocorre o 

fenômeno da união das grandes bacias hidrográficas 

do Tocantins-Araguaia e Platina, onde encontra-se a 

bacia do Paraná. 

 

30. A agropecuária no Distrito Federal responde por 
parte das necessidades de abastecimento da sua 
população, exporta seus excedentes para outros 
estados e caracteriza-se como setor de participação 
intermediária na economia brasiliense. 

 

 
 

LEI 8.112 E LEI 8.429 
Herbert Almeida 

 
Em relação aos atos de improbidade administrativa 
previstos na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a 
seguir. 

31. No exercício de suas funções, José, servidor 
público, permitiu que João, que não possui qualquer 
vínculo com a administração, utilizasse veículo oficial 
para realizar entregas relacionadas a atividades 
privadas. Ficou comprovado que a atividade não 
atendia ao interesse público e não observava 
qualquer formalidade legal ou regulamentar 
aplicável. Nesse caso, José responderá por 
improbidade administrativa, mas João somente 
responderá na forma da legislação penal aplicável, 
pois não é agente público. 
 

 

32. Qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática 
de ato de improbidade. 
 

33. Nas ações de improbidade administrativa, a 
aplicação da penalidade de ressarcimento ao erário 
depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público. 
 

José é servidor público federal e está cumprindo 
período de estágio probatório. Ocorre que, poucos 
meses após o início do exercício do cargo, sua 
genitora adoeceu e ele solicitou uma licença por 
motivo de doença em pessoa da família. 

Acerca do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais (Lei nº 8.112/1990), julgue os itens 
seguintes, considerando a situação hipotética acima. 

34. Nesse caso, a licença poderá ser concedida a José, 
ainda que não tenha completado o seu período de 
estágio probatório.  
 

35. A licença por motivo de doença em pessoa da 
família somente será deferida quando a assistência 
direta do servidor for indispensável e não puder ser 
prestada simultaneamente com o exercício do cargo 
ou mediante compensação de horário.  

 
 

LODF 
Rosenval Junior 

 

36. A Segurança Pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida com base em 

alguns princípios, dentre eles o da ênfase 

no policiamento comunitário. Diante disso, e com 

base no que dispõe a LODF, julgue o item a seguir: 

A Polícia Civil do Distrito Federal pode dispor de 

unidade especializada na custódia de presos 

provisórios e bens apreendidos, devendo seu 

dirigente ser escolhido entre os Delegados de Polícia.  

 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Marcos Girão 
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Com base no Regimento Interno da PC DF, julgue os 

seguintes itens.  

37. Situação hipotética. O Papiloscopista da PC DF 

Antônio Nobre Folgado tem como uma de suas 

atribuições fazer a numeração e o encaminhamento 

dos laudos datiloscópicos, papiloscópicos e 

necropapiloscópicos, mantendo o arquivamento da 

segunda via.  

Assertiva. É seguro afirmar que o Perito Folgado 

realiza uma das atividades que é específica das 

equipes de plantão criminal junto ao Instituto de 

Identificação, da Divisão de Perícias e Exames 

Técnicos em Papiloscopia. 

 

38. O Regimento Interno da PC DF considera como 

ocorrência de natureza grave, para fins de 

cumprimento de atribuição do Superior-de-Dia, a 

ocorrência de morte ou de lesão corporal em que 

figure como vítima servidor da Secretaria de Estado 

de Segurança Pública ou órgãos vinculados, desde 

que no cumprimento do dever. 

 

39. A Polícia Civil do Distrito Federal tem como 

missão institucional promover a segurança pública e 

privada, visando à preservação da ordem pública e à 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, 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. Para tanto, a PC 

DF se integrará às instituições congêneres. 

 

40. A Polícia Civil do Distrito Federal é dotada de 

várias funções institucionais. Dentre uma dessas 

funções há a de colaborar na execução de serviços 

policiais relacionados com a prevenção e a repressão 

da criminalidade interestadual. 

 

41. A Divisão de Exames Técnicos Médicos Legais é 

unidade orgânica de execução, diretamente 

subordinada ao Instituto de Medicina Legal. Não está 

errado afirmar essa unidade, dentre outras 

atribuições, controla o intervalo de tempo entre a 

realização do exame laboratorial e de entrega dos 

resultados conclusos, realizados pelos peritos 

médicos legistas designados, com o auxílio da Seção 

de Informática Planejamento e Estatística, tomando 

as providências cabíveis nos casos de atrasos de 

entregas. 

 

42. A Academia de Polícia Civil, unidade orgânica de 

formação e capacitação profissional policial, 

diretamente subordinada ao Departamento de 

Atividades Especiais, tem um de suas atribuições, 

coordenar a realização de concursos públicos, no 

âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como 

firmará regras editalícias e demais atos relativos à 

espécie. 

 

43. A Delegacia de Polícia Comunitária, unidade 

orgânica de execução e assessoramento, é 

diretamente subordinada ao Departamento de 

Administração Geral. 

 

44. Situação Hipotética: O Delegado de Polícia da 

classe especial da PC DF, Ermenegildo Pesado, 

acredita que seu nome figurará em lista sêxtupla para 

escolha de membro do Conselho Superior da Polícia 

Civil do Distrito Federal. De acordo com uma de seus 
colegas de trabalho, Pesado tem mais um motivo pra 

se alegrar: caso seja escolhido como membro do 

Conselho, poderá contribuir para o colegiado até que 

complete o tempo regular para a aposentadoria.  

Assertiva: Pode-se afirmar com segurança que a 

informação repassada por seu colega está correta. 

 

45. No âmbito da PC DF, os Delegados de Polícia 

deverão comparecer ao serviço trajando passeio 

completo, enquanto os demais servidores, sejam eles 

policiais ou não, deverão fazê-lo em traje condigno 

com a função. 

 

 

Considerando a Lei Federal nº 4.878/1965, julgue os 

itens subsequentes. 

46. Situação hipotética. Três policiais da PC DF 

estão respondendo a processos administrativos 

disciplinares: a Agente da PC DF Benigna Jarra, por 
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ter promovido manifestação contra atos da 

administração; o Escrivão da PC DF Boaventura 

Torrada, por ter recebido propinas em razão das 

atribuições que exerce; e o Perito Criminal Bizarro 

Assada, por participar da gerência de empresa. 

Assertiva. É correto afirmar a policial Jarra pode ser 

apenado com pena de suspensão, enquanto que os 

policiais Torrada e Assada com pena de demissão. 

 

47. A pena de suspensão será sempre aplicada por 

escrito nos casos em que, a critério da Administração, 

a transgressão seja considerada de natureza leve, e 

deverá constar do assentamento individual do 

funcionário. 

 

48.  A suspensão preventiva, será ordenada pelo 

Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança 

Pública ou pelo Secretário de Segurança Pública do 

Distrito Federal, conforme o caso, desde que o 

afastamento do funcionário policial seja necessário, 

para que este não venha a influir na apuração da 

transgressão disciplinar. É possível que o tempo de 

suspensão preventiva exceda o prazo de noventa 

dias.  

 

Julgue os itens que se seguem, com relação à Lei 

Federal nº 9.264/1996.  

49. A autoridade competente para nomear alguém 

para o cargo de Diretor-Geral da PC DF é o 

Governador do Distrito Federal. Esse alguém, para 

alcançar tal função, precisará, como requisito 

fundamental, ser delegado de polícia do Distrito 

Federal integrante da classe especial. 

 

50. A cessão dos integrantes das carreiras da PC DF 

poderá ser autorizada para a Presidência da 

República e Vice-Presidência da República, desde que 

para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança cuja remuneração seja igual ou superior à 

de cargo DAS-101.4 ou equivalente. 

 
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Ricardo Vale 

Julgue as próximas afirmações, a partir da análise dos 

dispositivos constitucionais pertinentes aos direitos 

e deveres individuais e coletivos: 

51.  Qualquer pessoa, à exceção das pessoas 

jurídicas, poderá impetrar habeas corpus. 

 

 

52. As presidiárias poderão permanecer com 

seus filhos durante todo o período de amamentação. 

 

53. O princípio da legalidade faz referência à lei 

em sentido material. Já o princípio da reserva legal 

restringe seu alcance às leis em sentido formal e a 

atos com força de lei.  

No que diz respeito ao capítulo da Constituição 

Federal destinado à segurança pública, julgue o que 

se segue: 

54. A polícia penal, assim como a polícia civil do 

Distrito Federal, é organizada, mantida e 

subordinada à União Federal.  

 

55.  Apenas a Polícia Federal pode exercer as 

funções de polícia judiciária da União.  

Julgue a assertiva a seguir, a respeito dos direitos 

sociais elencados na CF/88: 

56. A participação do sindicato nas negociações 

coletivas da categoria é facultativa, uma vez que as 

entidades sindicais gozam de ampla liberdade, sendo 

vedada a interferência estatal em sua atuação. 

 

57. O indivíduo nascido em Portugal que optar 

pela condição de equiparado a brasileiro estará 

impedido de solicitar a naturalização ordinária.  

 

Sobre aos direitos políticos constitucionalmente 

estabelecidos, julgue a seguinte afirmação: 

58. Os partidos políticos, pessoas jurídicas de 

direito privado, deverão ter caráter nacional e 
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registar seus estatutos perante o Tribunal Superior 

Eleitoral. 

 

DIREITO PENAL 
Priscila Silveira 

 

59. No que diz respeito à aplicação da lei penal 

considere a assertiva a seguir. A lei excepcional ou 

temporária, embora tenha decorrido o período de 

sua duração ou cessadas as circunstâncias que a 

determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a 

sua vigência. 

 

60. Phillip, cidadão inglês, capitão de uma 

embarcação particular de bandeira americana, é 

assassinado por João, cidadão brasileiro, dentro do 

aludido barco, que se encontrava atracado no Porto 

de Santos, no Estado de São Paulo. Nesse contexto, a 

lei penal brasileira é aplicável ao caso, uma vez que o 

crime, apesar de haver sido cometido em território 

estrangeiro, foi praticado por brasileiro. 

 

61. Julgue o seguinte item. Lei penal que substitua 

outra e que favoreça o agente aplica- se aos fatos 

anteriores à sua entrada em vigor, ainda que 

decididos por sentença condenatória transitada em 

julgado 

 

62. Levando em consideração os princípios de direito 

penal na Constituição Federal, analise o seguinte 

item. Nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e 

a decretação de perdimento de bens ser, nos termos 

da lei, estendidas até os sucessores e contra eles 

executadas, mesmo que ultrapassem o limite do valor 

do patrimônio transferido. 

 

 

63. O princípio do direito penal que possui claro 

sentido de garantia fundamental da pessoa, 

impedindo que alguém possa ser punido por fato que, 

ao tempo do seu cometimento, não constituía delito é 

o da fragmentariedade.  

 

64. Considera-se praticado o crime no momento da 

ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do 

resultado e o lugar do crime onde ocorreu a ação ou 

omissão, no todo ou em parte, bem como onde se 

produziu ou deveria produzir-se o resultado. 

 

65. José e Jacó celebraram um pacto de morte. José 

ministrou veneno a Jacó e Jacó ministrou veneno a 

José. Jacó veio a falecer, mas José sobreviveu. Nesse 

caso, José responderá por homicídio consumado. 

 

66. Sobre o crime de aborto, considere o item a 

seguir. Quando o aborto praticado por terceiro 

configura crime, e as penas são aumentadas de um 

terço se, em consequência do aborto ou dos meios 

empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão 

corporal de natureza leve ou grave. 

 

67. Com relação ao crimes contra a Administração 

Pública julgue o item a seguir. No peculato culposo, a 

reparação do dano, em qualquer momento do 

processo e até a sentença recorrível, reduz em um 

terço a pena imposta e se a reparação ocorrer após o 

trânsito em julgado extinguirá a punibilidade.  

 

68. Configura o crime de redução à condição análoga 

de escravo, constranger alguém, mediante violência 

ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho, 

submeter a vítima a trabalhos forçados ou a jornada 

exaustiva, sujeitando-a a condições degradantes de 

trabalho e também restringir, por qualquer meio, a 

locomoção do trabalhador em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto. 

 

69. Ricardo no interior de uma agência bancária de 

Santo André, a pretexto de auxiliar Manoel a operar 

caixa eletrônico, apoderou-se de seu cartão 

magnético, trocando- o por outro, passando em 

seguida a fazer saques na conta da vítima. Tal fato 

configura, em tese, o crime de furto qualificado 

mediante fraude. 
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70. Guilherme, tesoureiro de órgão público, agindo 

em concurso com Alessandro e em proveito deste, 

que não é funcionário público mas que sabe que 

Guilherme o é, desvia certa quantia em dinheiro, de 

que tem a posse em razão do cargo. Por essa conduta, 

Guilherme e Alessandro respondem pelo crime de 

peculato. 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira 

 
71. O juiz de determinada comarca, ao receber a 

denúncia formulada pelo Ministério Público contra o 

autor de um crime de peculato, considerou 

desnecessária a produção de provas e o 

interrogatório do réu e julgou antecipadamente a 

lide, condenando-o à pena de 6 anos de reclusão e 

multa. Essa decisão violou o princípio do devido 

processo legal. 

 

72. A defesa técnica é aquela exercida por 

profissional legalmente habilitado, com capacidade 

postulatória, constituindo direito indisponível e 

irrenunciável. Ao réu é assegurado o exercício da 

autodefesa consistente em ser interrogado pelo juízo 

ou em invocar direito ao silêncio, bem como de poder 

acompanhar os atos da instrução criminal, além de 

apresentar ao respectivo defensor a sua versão dos 

fatos para que este elabore as teses defensivas. Ao 

acusado, contudo, é possível apresentar sua própria 

defesa, quando possuir capacidade postulatória. 

 

73. A Constituição da República e o Código de 

Processo Penal preveem regras e princípios para 

solucionar conflitos no tema “a lei no tempo”. À lei 

puramente processual penal aplicam-se os princípios 

da aplicação imediata e do tempus regit actum 

(tempo rege o ato). 

 

74. O Código de Processo Penal será aplicado a todas 

as ações penais e correlatas que tiverem curso no 

território nacional, nelas inclusas as destinadas a 

apurar crime de responsabilidade cometido pelo 

presidente da República. 

 

75. Durante o trâmite de um Inquérito Policial 

instaurado para apuração de crime de homicídio 

tentado a vítima apresenta requerimento ao 

Delegado de Polícia para realização de uma diligência 

que entende ser útil para apuração da verdade real. O  

Delegado de Polícia, entendendo ser impertinente o 

requerimento e a diligência solicitada, deixa de 

realizar a diligência, em razão do caráter de 

dispensabilidade do Inquérito Policial. 

 

76. Foi instaurado inquérito policial para apurar a 

conduta de Ronaldo, indiciado como autor do crime 

de homicídio praticado em face de Jorge. Ao longo 

das investigações, a autoridade policial ouviu 

diversas testemunhas, juntando os termos de oitiva 

nos autos do procedimento. Concluídas as 

investigações, os autos foram encaminhados para a 

autoridade policial. Sobre o inquérito policial, 

constatado, após a instauração do inquérito e 

conclusão das investigações, que a conduta do 

indiciado foi amparada pela legítima defesa, poderá a 

autoridade policial determinar diretamente o 

arquivamento do procedimento. 

 

77. A liberdade provisória poderá ser concedida sem 

o pagamento da fiança àqueles que, por motivo de 

pobreza, não tiverem condições de prestá-la. Obriga-

se o beneficiário ao comparecimento a todos os atos a 

que for convocado, à proibição de alteração da 

residência sem prévia comunicação e a proibição da  

 

ausência de mais de oito dias da residência sem 

comunicação à autoridade. 

 

78. Acerca das hipóteses que autorizam a prisão 

preventiva, analise os itens a seguir. Será admitida a 

prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com 

pena privativa de liberdade máxima igual ou superior 

a 4 (quatro) anos; se o agente for reincidente por 

outro crime doloso; se o crime envolver violência 

doméstica e familiar contra a mulher, criança, 
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adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 

deficiência, para garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência e quando houver dúvida sobre 

a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 

 

79. A prisão temporária será decretada pelo juiz, pelo 

prazo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual período, 

em caso de extrema e comprovada necessidade.  

 

80. A prisão em flagrante delito poderá ser realizada 

no interior da casa do autor do crime, nela podendo 

penetrar o agente policial sem o seu consentimento, 

em qualquer horário, inclusive à noite, 

independentemente de ordem judicial, exceto nos 

crimes praticados mediante violência ou grave 

ameaça, quando então o executor deverá estar 

munido de um mandado de busca e apreensão. 

 

81. Compete ao Juizado Especial Federal processar e 

julgar os feitos relativos às infrações de menor 

potencial ofensivo, assim consideradas, para os 

efeitos da Lei nº 9.099/1995, as contravenções 

penais e os crimes a que a lei comine pena máxima 

superior a 2 (dois) anos cumulada ou não com multa. 

 

82. É possível a proposta de transação penal nas 

infrações de menor potencial ofensivo, mesmo 

quando o autor do fato já tiver sido condenado 

anteriormente, com sentença transitada em julgado, 

por contravenção penal. 

 

 
 

DIREITOS HUMANOS 
Lilian Novakoski 

 

No que tange a Teoria Geral dos Direitos Humanos e 

a Afirmação histórica dos Direitos Humanos, julgue 

as assertivas  

83. Quando existirem conflitos de normas dos 

sistemas internacionais e internos de proteção dos 

direitos humanos, aplica-se a norma mais benéfica a 

pessoa.  

 

84. Acerca das denominadas Vertentes de Proteção 

Internacional de Direitos Humanos, a aplicação do 

Direito Humanitário, com relação as vítimas de 

guerras, exclui o direito dos refugiados, que é 

aplicado aos que sofrem perseguições.   

 

85. Para os negacionistas, a fundamentação dos 

direitos humanos é impossível, visto ser um conjunto 

de direitos variável.   

 

86. O efeito cliquet alcança dos direitos sociais, 

impondo aos Estados que, na implementação de 

políticas sociais que sejam menos onerosas ao 

Estado, o resultado seja a efetividade na proteção dos 

direitos.   

 

87. Os Direitos Humanos possuem estrutura 

normativa aberta, o que significa afirmar que 

teremos maior incidência das regras no fato concreto.  

 

Julgue os itens como certo ou errado 

88.  Os sistemas globais e regionais de proteção dos 

direitos humanos funcionam em uma hierarquia, 

devendo acionar os sistemas regionais antes do 

sistema global.  

 

89. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 

Penal Internacional, independente de manifestar 

adesão na sua criação.  

 

 

90. O Deputado Federal Zé das Promessas, em 

campanha eleitoral, prometeu aos seus eleitores que, 

sendo eleito, lutaria para a aplicação da pena de 

morte para delitos de maior gravidade, como a 

pedofilia e o latrocínio. Após eleito, consultando seus 

assessores, foi informado que não poderia ser 

aprovada tal alteração normativa, pois a Constituição 

veda aplicação da pena de morte, salvo delitos em 

tempos de guerra nos termos da magna carta sendo 
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ainda vedada a alteração de tal direito no texto 

Constitucional. Neste caso, os assessores orientaram 

Zé das Promessas de forma correta, pois a vedação da 

aplicação da pena de morte não poderá ser alterada 

por Emenda Constitucional.  

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

 

Em relação ao Sistema Operacional Windows 10, 
configuração padrão e idioma português, julgue as 
afirmativas abaixo. 
91. O comando em atalho F6 é utilizado para 
renomear o item selecionado, enquanto ALT+ENTER 
é utilizado para exibir as propriedades do item 
selecionado. 
 
92. O recurso Windows Defender, presente no 
sistema Windows 10 versão em português Brasil, é 
utilizado para gerenciar e controlar a segurança em 
rede, bloqueando a entrada e a saída dos dados e 
também com a capacidade de agir contra ações 
maliciosas que possam contaminar a máquina do 
usuário. 
 
Considerando os elementos de rede de 
computadores, julgue os próximos itens. 
93. Durante uma troca de dados entre máquinas, por 
ligação física, o alcance máximo de uma rede 
operando pelo cabo UTP é de, normalmente, 100 
metros. 
 
94. Uma empresa com sua rede local, LAN, montada e 
estruturada corretamente poderá ser dividida em 
várias LANs lógicas menores, facilitando o 
gerenciamento da rede. 
 
Com relação a aplicativos web, navegadores de 
internet e sistemas de e-mail, julgue as próximas 
afirmações. 
95. Durante a utilização do sistema de Correio 
Eletrônico um usuário interrompe o processo de 
edição de uma mensagem e-mail, ou seja, ainda não 
foi enviado nem finalizado, sendo assim, esse e-mail 
ficará à disposição do usuário na pasta Lixo 
Eletrônico. 
 

96. Considerando que um usuário deseja imprimir 
uma página web será impresso alguns elementos 
identificadores juntamente com o conteúdo da 
página web. No rodapé de uma página acessada pelo 
navegador Google Chrome, em sua configuração 
original, será impresso a URL do endereço visitado. 
 
97. Um policial Civil está utilizando o navegador de 
internet Mozilla Firefox e pressiona o conjunto de 
teclas de comando CTRL+SHIFT+T, é possível abrir 
novamente a última guia fechada. 
 
Considerando os aplicativos da suíte Microsoft Office, 
julgue os próximos itens. 
98. Considerando que na célula A1 seja digitada a 
função expressa abaixo: 
=SOMA(5;25)+15+4^2*5+8/4-MÉDIA(17;25) 
O resultado final, após a reprodução da função, será 
106. 
 
 

 
99. Considerando a imagem acima, editada no Excel, 
o resultado produzido na célula A2, caso, nessa 
célula, seja inserida a fórmula =CONCATENAR( A1 ; 
B1 ; C1 ; D1 ), será A B C D. 
 
 
100. Situação hipotética: Um policial civil está 
utilizando o aplicativo editor de texto Word, 
configuração padrão e versão em português, e em 
uma página, que contém dois parágrafos, ele decide 
dividir o texto em duas páginas, separando um 
parágrafo em cada uma das duas páginas. Ainda, ele 
deseja aplicar formatações de orientação diferentes, 
uma página em paisagem e outra em formato de 
retrato. 
 
 
Assertiva: O policial deverá selecionar a opção de 
quebra de sessão, da guia “Layout da Página”, para 
que o texto seja dividido em duas páginas com 
formatações independentes. 
 
Com relação a conceitos básicos de redes de 
computadores e a redes de comunicação, julgue o 
próximo item. 
101. A topologia física de uma é determinada pela 
forma como os computadores estão interligados, 
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estruturados. Quanto a essa topologia, as redes são 
classificadas em homogêneas e heterogêneas. 
 
Considerando elementos da segurança da 
informação, analise as próximas afirmativas. 
102. Ferramentas antivírus, quando corretamente 
instalada e atualizada, são capazes de identificar 
programas como o vírus de computador, por 
exemplo. Para isso, o programa de segurança irá 
comparar a assinatura do programa capturado com 
uma lista de assinaturas de malwares existentes no 
computador. 
 
 
103. Willian Notário, professor e modelo da revista G 
Magazine, é considerado um Hacker que utiliza seu 
conhecimento para atos criminosos, como invasão de 
sistemas contábeis, por exemplo. Para isso, ele 
desenvolveu um arquivo de imagem com ações 
maliciosas embutidas, que ao ser executado por 
outras pessoas exibirá corretamente a imagem, mas 
executará, sem o consentimento da vítima, algumas 
ações maliciosas. Nessa situação é correto afirmar 
que o malware criado é um Trojan Horse. 
 
 
Julgue os próximos itens, relativo a protocolos de 
comunicação em rede. 
104. O recurso IMAP é considerado um protocolo de 
rede que não permite aos programas de e-mail 
acesso direto ao provedor de mensagens, impedindo 
que as máquinas se comuniquem diretamente com o 
servidor que armazena tal conteúdo, por questões de 
segurança e outros fatores. 
 
105. O protocolo da camada de rede IP, oferece 
serviços de roteamento de dados em uma 
comunicação, garantindo a entrega dos pacotes de 
dados, já que é um serviço orientado à conexão. 
 

 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Guilherme Neves 

 

106. Se p, q e r forem proposições simples, então a 
proposição composta   [p ∧ (¬p)] → [(p ∧ q) ⟷
(¬r)] é uma tautologia. 
 

Ao comentar a respeito da Reforma Administrativa, 

um jornalista fez a seguinte afirmação P: “Ou cai o 

Presidente da Câmara, ou a Reforma Administrativa 

será aprovada”. Sobre esta afirmação, que constitui 

uma disjunção exclusiva, julgue os itens 

subsequentes. 

107. A proposição do jornalista é equivalente a “Se 
não cai o Presidente da Câmara, então a Reforma 
Administrativa não será aprovada”. 
 
108. A negação da proposição do jornalista é 
logicamente equivalente à proposição “Não cai o 
Presidente da Câmara se, e somente se, a Reforma 
Administrativa não será aprovada”. 
 
109. A negação da proposição P é logicamente 
equivalente a “Não cai o Presidente da Câmara e a 
Reforma Administrativa não será aprovada”. 
 

Proposição EST31032019: Resolvo os simulados do 

Estratégia ou tenho dificuldade em fechar as provas 

de Raciocínio Lógico. 

Em relação à proposição EST31032019, julgue os 

itens a seguir. 

110. A quantidade de linhas da tabela-verdade 
correspondente à proposição EST31032019 é 
superior a 6. 
 
111. A proposição EST31032019 é equivalente a “Se 
não tenho dificuldade em fechar as provas de 
Raciocínio Lógico, então resolvo os simulados do 
Estratégia. 
 

Para um conjunto qualquer X, n(X) representa a 

quantidade de elementos de A. Dessa forma, 

considere que os conjuntos A, B e C tenham as 

seguintes propriedades: 

n(A) = n(B) = 100 

n(C) = 90 

n(A ∩ B) = n(B ∩ C) = 20 

n(A ∩ C) = 30 

n(A ∩ B ∩ C) = 10 
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Com relação aos conjuntos A, B e C supracitados, 

julgue os itens a seguir. 

112. O conjunto C possui menos de 60 elementos. 
 
113. O número de elementos de A ∪ B ∪ C é superior 
a 250. 
 
114. Se um elemento do conjunto C é escolhido 
aleatoriamente, então a probabilidade de ele também 
pertencer aos conjuntos A e B é superior a 10%. 
 
115. Se 60 números do conjunto A são escolhidos 
aleatoriamente, então pelo menos 10 deles 
pertencem também ao conjunto B. 
 
 
Seja Ω o espaço amostral de um experimento 

aleatório. Se A e B são dois eventos desses espaço 

amostral tais que P(A) = 0,5 e P(B) = 0,7 e se A ̅ e B ̅ 

são, respectivamente, os eventos complementares de 

A e B, julgue os itens a seguir. 

116. P(A ̅ ∩ B ̅) > 0,3. 

117. P(A ∪ B) + P(A ∩ B) > 1. 

118. P(A ∩ A ∩ A) = 0,125. 

119. Se P(A ∩ B ̅) = 0,15, então os eventos A e B são 

independentes. 

120. 0,2 ≤ P(A ∩ B) ≤ 0,5. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prova Discursiva  
Márcio Damasceno / Carlos Roberto 

 
 
 

Corrupção - uma questão cultural ou falta de controle? 
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Suborno, propina, carteirada, “rouba, mas faz”. Casos como Mensalão e Operação Lava Jato estampando manchetes 

de jornal. Quem já não escutou alguém dizer que no Brasil a corrupção é algo natural? Muito se fala que ela faz 

parte de quem somos. No entanto, a corrupção é fenômeno inerente a qualquer forma de governo, seja 

democrático ou despótico, em países ricos ou em desenvolvimento. Então o que nos faz acreditar que a prática é 

uma característica brasileira, parte do modo de viver que nós chamamos de “jeitinho brasileiro”?  

Bem, primeiro vamos entender o que é corrupção. A palavra corrupção vem do latim corruptus, que significa 

quebrado em pedaços. Na república romana, ela se referia à corrupção de costumes. No mundo contemporâneo, 

sua prática pode ser definida como utilização do poder, cargo público ou autoridade – também chamada de tráfico 

de influência - para obter vantagens e fazer uso do dinheiro público ilegalmente em benefício próprio ou de 

pessoas próximas. 

[...] 

Para muitos, a corrupção é um fator moral e cultural. Como descreveu o antropólogo Sérgio Buarque Holanda no 

livro Raízes do Brasil (1936), o brasileiro (segundo ele, um indivíduo cordial, que pensa com a emoção) teria 

desenvolvido uma histórica propensão à informalidade, o que se refletiria nas suas relações com outros indivíduos, 

instituições, leis e a política.  

Esse comportamento explicaria a origem, mais tarde, do “jeitinho brasileiro”. Nessa predisposição à informalidade, 

entre o que pode e o que não pode por meios legais, a malandragem, o "jeitinho" e frases como "você sabe com 

quem está falando?", como cita Roberto DaMatta, surgem como formas de se obter vantagens e burlar regras seja 

no âmbito do poder ou nas nossas relações do dia a dia. 

Disponível em: www.vestibular.uol.br/atualidades Acesso em 09 de 

junho de 2020. Texto original escrito por Andreia Martins. (Adaptado).. 

Corrupção - uma doença social 

Sair às ruas para protestar contra a corrupção tem sido um ato cada vez mais comum. Claro, a corrupção está aí, 

corrompendo nossas instituições, “surrupiando” o dinheiro dos nossos impostos, dizimando o pouco de esperança 

que resta em uma população “honesta”, que honra com seus mais profundos preceitos éticos, códigos morais e que 

educa seus descendentes pelo exemplo... 

A corrupção é uma praga realmente, um mal que precisa ser combatido. Mas vejamos só... Pensando no antídoto... 

A corrupção é uma síndrome que se manifesta apenas em políticos e administradores de grandes construtoras? É 

uma doença transmitida por algum inseto? Um inseto que escolhe quem picar? Ela é genética, é transmitida de 

uma geração para outra? Ela foi importada de outro país ou quem sabe de outro planeta? 

Não, claro que não! A corrupção nasce em nossas casas, todos os dias. Está presente dentro do nosso mais 

profundo ser, enraizada em velhos e novos hábitos. Ela se perpetua como uma praga, age como o mais potente 

vírus, pois é capaz de se reinventar a uma velocidade incalculável. Parece muitas vezes invisível, mas ataca todas  

 

as raças e classes sociais. O período de incubação é variável, em alguns casos pode nunca se manifestar. Mas quem 

padece deste mal, nega sempre que está doente... 

A corrupção está presente em nossas casas, nas ligações irregulares de água, na TV a cabo pirata, nos filmes 

baixados por torrent, na versão “beta” do Windows e de todo o pacote Office, na árvore cortada sem autorização, 

no valor do imóvel subestimado, no imposto de renda parcial. 



16 
21º Simulado Especial – Concurso PCDF - 13/06/2020 

 

A corrupção está presente nas ruas, no desrespeito às vagas preferenciais, no suborno ao guarda, no bem achado e 

não devolvido, no troco errado não relatado... 

A corrupção está presente nas escolas, nas provas coladas, nos trabalhos plagiados, nas respostas compradas, no 

livro “xerocado”... 

Ela está presente nas empresas, nos impostos omitidos, no “por fora” do trabalhador, na contratação informal, nos 

favorecimentos contratuais, na nota fria... 

E não podia ser diferente, ela está presente nos órgãos públicos, nas licitações direcionadas, nas decisões políticas 

onerosas, nas indicações pessoais... 

A ocasião e a oportunidade fazem o corrupto, se a corrupção vem de berço, o político é mero retrato de uma 

sociedade corrupta. Ele não é a causa dos problemas, mas a consequência de uma epidemia de doentes morais, de 

cegos éticos, que fecham os olhos para os pequenos atos de corrupção do dia a dia. 

Por isso, protestar é um direito, mas não praticar atos de corrupção é mais do que uma obrigação." 

ZSCHORNACK, Thiago. Disponível em: 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/atualidades/corrupcao-uma-

doenca-social.htm. Acesso em 09 de junho de 2020. 

Considerando os textos acima como meramente motivadores, redija um dissertativo sobre: 

CORRUPÇÃO: PROBLEMA SOCIAL A SER COMBATIDO A PARTIR DA PERSPECTIVA INDIVIDUAL 

No seu texto, aborde, necessariamente os seguintes tópicos:   

a) corrupção como um problema social; [valor: 9,50 pontos] 

b) males provocados à sociedade; [valor: 9,50 pontos] 

c) papel do cidadão no combate à corrupção. [valor: 9,50 pontos] 

 

 

 

 

 

 

 

FOLHA DE RESPOSTA 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/atualidades/corrupcao-uma-doenca-social.htm
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/atualidades/corrupcao-uma-doenca-social.htm
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Preencha o Gabarito 
 

https://bit.ly/Simulado-PCDF-13-06-20 
 

 
Não é assinante? 

 

 
Conheça nosso sistema de questões! 

 

https://bit.ly/Simulado-PCDF-13-06-20
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/sistema-de-questoes/#/

