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Simulado Especial 
19º Simulado PCDF 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE/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-30-05  
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PORTUGUÊS 
Felipe Luccas 

TEXTO I  

Não é de hoje que mentiras são divulgadas como 
verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse 
tipo de publicação popularizou-se. A imprensa 
internacional começou a usar com mais frequência o 
termo “fake News” durante a eleição de 2016 nos Estados 
Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. “Fake 
News” é um termo em inglês usado para referir-se a falsas 
informações divulgadas, principalmente, em redes sociais. 

Na época em que Trump foi eleito, algumas 
empresas especializadas identificaram uma série de sites 
com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas 
por esses sites explorava conteúdos sensacionalistas, 
envolvendo, em alguns casos, personalidades importantes, 
como a adversária de Trump, Hillary Clinton. O próprio 
presidente foi objeto de notícias desse tipo, razão pela qual 
até hoje critica duramente alguns membros da imprensa.   

Os motivos para que sejam criadas notícias 
falsas são diversos. Em certos casos, os autores criam 
manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos 
aos sites e assim faturar com a publicidade digital. 

No entanto, além da finalidade puramente 
comercial, as “fake News” podem ser usadas apenas para 
criar boatos e reforçar um pensamento, através de 
mentiras e de disseminação de ódio. Dessa maneira, 
prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e 
empresas. 

É isso o que acontece, por exemplo, durante 
períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas 
criam boatos, que são disseminados em grande escala na 
rede, alcançando milhões de usuários. O Departamento de 
Justiça Americano denunciou três agências russas, 
afirmando que elas teriam espalhado informações falsas 
na internet e influenciado as eleições norte-americanas de 
2016. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm 

 
Considerando os aspectos estruturais e linguísticos 

do texto I, julgue os itens a seguir.  
 
01. Infere-se do texto que as notícias falsas 

contribuíram para a vitória de Donald Trump nas 
eleições de 2016. 

 
02. De acordo com a definição fornecida no texto, 

“Fake News” são notícias falsas espalhadas em 
redes sociais.  

 

03. No terceiro parágrafo, o deslocamento de “certos” 
para imediatamente após “casos” mudaria os 
sentidos originais e a relação sintática entre os 
termos.  

 

04. A partícula “se” em “prejudicam-se” (4º 
parágrafo) expressa ideia de reciprocidade.  

 

05. Sem prejuízo à correção gramatical, na forma 
“popularizou-se” (1º parágrafo), a partícula “se” 
poderia ser deslocada para imediatamente antes do 
verbo — “se popularizou”.  

 

06. No segundo parágrafo, a substituição de “em que” 
por “na qual” ou “quando” manteria a correção 
gramatical e a coerência do texto.  

 

07. O verbo “tornou-se” (1º parágrafo) indica noção 
de estado.  

 

08. Sem prejuízo à correção gramatical, a forma 
verbal “explorava” (2º parágrafo) poderia ser 
flexionada no plural.  

 

09. As aspas foram usadas no texto para dar 
destaque a uma ideia relevante na argumentação do 
autor.  

 

10. A inserção de acento grave em “referir-se a falsas 
informações” (1º parágrafo) prejudicaria a correção 
gramatical.  

 

11. A substituição de “pela qual” (2º parágrafo) por 
“por que” manteria a correção gramatical e a 
coerência do texto.  

 

12. No terceiro parágrafo, o vocábulo “assim” 
expressa ideia de conclusão.  

 

13. A expressão “através de” (4º parágrafo) indica 
uma noção de meio.  

 

14. Sem prejuízo à correção gramatical, as vírgulas 
que isolam “principalmente” (1º parágrafo) 
poderiam ser suprimidas.  

 

15. Sem prejuízo à correção gramatical ou à 
coerência, o primeiro período do texto poderia ser 
reescrito da seguinte forma: Não é de hoje que 
mentiras são divulgadas como se fossem verdades; 
mas, com o advento das redes sociais, esse tipo de 
publicação popularizou-se. 
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TEXTO II 

A incerteza é o habitat natural da vida humana – 
ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o 
motor das atividades humanas. Escapar da incerteza é um 
ingrediente fundamental, mesmo que apenas tacitamente 
presumido, de todas e quaisquer imagens compósitas da 
felicidade. É por isso que a felicidade “genuína, adequada e 
total” sempre parece residir em algum lugar à frente: tal 
como o horizonte, que recua quando se tente chegar mais 
perto dele. 

BAUMAN, Zygmunt. A arte da vida. 

 
A respeito das estruturas e sentidos do texto II, 

julgue os itens a seguir.  
 
Considerando os aspectos estruturais e linguísticos 

do texto I, julgue os itens a seguir.  
 
16. Infere-se do texto que, segundo o autor, a 

felicidade “genuína, adequada e total” 
aparentemente está condicionada sempre a alguma 
circunstância futura.  

 
17. No segundo período, veicula-se a ideia de que a 

esperança de escapar da incerteza limita a ação 
humana.  

 
18. O vocábulo “compósitas” foi empregado com 

sentido de “imaginárias”.  
 
19. A substituição de “mesmo que” por “embora” 

prejudicaria a correção gramatical e os sentidos 
originais do texto.  

 
20. Na oração “é um ingrediente fundamental”, o 

verbo foi flexionado no singular para concordar 
com “incerteza”.  

 
 

INGLÊS 
Roberto Witte 

Identity theft is the assumption of a person's 
identity in order, for instance, to obtain credit; to obtain 
credit cards from banks and retailers; to steal money from 
existing accounts; to rent apartments or storage units; to 
apply for loans; or to establish accounts using another's 
name. An identity thief can steal thousands of dollars in a 
victim's name without the victim even knowing about it 
for months or years. Identity thieves are able to 
accomplish their crimes by doing things such as opening a  

 
new credit card account with a false address, or using the 
victims's name, date of birth, and social security number. 
When the thief uses the credit card and does not pay the 
resulting bills, the delinquent account is reported on the 
victim's credit report. 

 
In the elaborate scheme, a perpetrator offers 

Internet consumers expensive electronics items, such as 
video cameras, at extremely low prices. As an incentive, 
they tell consumers that the item will ship before payment 
is finalized. When terms are agreed to, the perpetrator 
uses the consumer's name and address, but another 
party's illegally obtained credit card number, to purchase 
the item through a legitimate online vendor. Once the 
consumer has received the item, he or she authorizes 
credit card payment to the perpetrator. In the meantime, 
when the credit card holder, whose card number was used 
to purchase the item, stops payment on the unauthorized 
order, the vendor attempts to reclaim the merchandise 
from the consumer. The defrauded consumer, the victim of 
the credit card theft, and the merchant usually have no 
simple means of redress, because by the time they catch 
on, the perpetrator has usually transferred funds into 
untraceable accounts. 

https://law.jrank.org/pages/7469/Identity-Theft.html 

 
Based on the text above, judge the following items.  
 
21. Identity theft happens when someone steals 

someone else's identity for the purpose, for 
example, to obtain credit; to obtain credit cards 
from banks and retail merchants, besides other 
fraudulent activities. 

 
22. If an identity thief steals a lot of money in a 

victim's name, certainly the victim will be aware of 
it in a few months or years. 

 
23. the criminal often transfers funds into accounts 

that cannot be traced. 
 
24. In the text, the word “accomplish” (par. 1) has the 

same meaning as “achieve”.  
 
25. In the text, “In the meantime” (par 2) could be 

correctly replaced by After that, without changing 
the meaning of the text.  
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CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 

FEDERAL  
Leandro Signori 

Quem anda pelas ruas do Distrito Federal já começa a 
notar a florada dos primeiros ipês-roxos, considerados a 
árvore símbolo de Brasília, e a se questionar se já está na 
época de começar este espetáculo. De acordo com 
Raimundo Silva, chefe do Departamento de Podas e Jardins 
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), as 
condições climáticas atípicas de 2020, com a incidência de 
frio antes do que é normal, fez com que também o 
desabrochar da espécie fosse antecipado.  
Somente em 2020 a Novacap já plantou cerca de 30 mil 
novas árvores em vários pontos da cidade. Com destaque 
para o Eixo Monumental, que recebeu mais de três mil 
mudas, e a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), 
contemplada com 2,5 mil ipês. 
A floração do ipê-roxo ocorre no período entre junho e 
agosto, com a árvore despida de folhagem, mas pode surgir 
em meses anteriores juntamente com o período 
prematuro de estiagem e frio. 

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

 
Tendo o texto como referência inicial, julgue os itens 

que se seguem, levando em consideração o histórico 
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil – Novacap e os aspectos geográficos da atual 
Capital Federal. 

 
26. Israel Pinheiro foi o primeiro prefeito de Brasília 

e também o primeiro presidente da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, 
cujas atribuições estavam relacionadas ao 
planejamento e execução do serviço de localização, 
urbanização e a construção da nova capital.  

 
27. O Distrito Federal, localizado no Planalto Central, 

tem como clima característico o tropical 
semiúmido, com duas estações bem definidas: uma 
seca (de maio a setembro) e outra amena (de 
outubro a abril). 

 
28. No Parque Nacional de Brasília, na serra do 

Sobradinho, na região administrativa de Brazlândia, 
localiza-se o Pico do Roncador, ponto de maior 
elevação do Distrito Federal. 

 
A respeito dos fatos que antecederam a criação de 

Brasília, julgue os itens que se seguem. 
 

 
29. As conclusões da Comissão Polli Coelho, referente 

aos estudos para a localização da nova capital do 
Brasil, foram apreciadas pelo Congresso Nacional, 
que determinou a realização de estudos definitivos 
para a escolha de um sítio para a edificação da 
cidade, sendo definido aquele localizado próximo à 
Planaltina, junto ao marco da Pedra Fundamental 
de Brasília. 

 
30. Floriano Peixoto, um dos pioneiros da ideia de 

mudancista, defendeu, em 1877, que a futura capital 
do Brasil deveria ser construída na região em que 
se situam as lagoas Feia, Formosa e Mestre 
D’Armas. 

 
 

LEI 8.112 E LEI 8.429 
Thállius 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 decretação de indisponibilidade de bens do 
indiciado ocorre com a demonstração de indícios de 
cometimento de um ato de improbidade, sendo o 
periculum in mora presumido. 

 

32. A posse e o exercício de agente público ficam 
condicionados à apresentação de declaração dos 
bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente. Essa declaração incluirá todo e 
qualquer bem que o servidor possua, inclusive do 
cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras 
pessoas que vivam sob a dependência econômica do 
declarante, quando for o caso. 

 
33. Qualquer pessoa, ainda que de forma anônima, 

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

 
Levando em consideração as disposições da Lei 

8.112/90, que estabelece o estatuto dos servidores 
públicos civis federais, julgue os próximos itens. 
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34. A readaptação é a investidura do servidor em 

cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica, desde que haja cargo vago e o 
servidor possua o nível de escolaridade exigido 
para o cargo. 

 
35. Embora o PAD, processo administrativo 

disciplinar, possa ser utilizado para a aplicação de 
qualquer penalidade, ele é obrigatório para 
penalidades superiores a suspensão por trinta dias. 

 
 

LODF 
Rosenval Junior 

36. Conforme o disposto na Lei Orgânica do Distrito 
Federal, o dirigente da unidade especializada na 
custódia de presos provisórios e bens apreendidos 
da Polícia Civil do Distrito Federal deve ser 
escolhido entre os integrantes da categoria 
funcional de Agente Policial de Custódia. 

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
Marcos Girão 

Julgue os itens a seguir, a respeito do Regimento 
Interno da PC DF.  

 
37. A Ouvidoria da Polícia Civil do Distrito Federal é 

subordinada à Corregedoria-Geral de Polícia e tem 
como uma de suas atribuições verificar, de forma 
sumária, a procedência das denúncias e 
reclamações, antes de encaminhá-las ao 
Corregedor-Geral de Polícia. Se for o casos, é ela 
também a competente pra sugerir arquivamento ou 
instauração de procedimento administrativo e/ou 
criminal. 

 
38. Apenas os servidores policiais pertencentes ao 

quadro de pessoal da Polícia Civil deverão fixar 
residência no Distrito Federal ou cidades do 
entorno, face ao regime de dedicação integral e 
exclusiva inerente à função policial. 

 
39. Os Delegados-Chefes cabe a promoção da 

fiscalização das casas de diversões públicas, no 
âmbito de suas atribuições, adotando-se as  

 

 
providências cabíveis, quando constatada qualquer 

irregularidade. 
 
40. Situação Hipotética: O servidor da PC DF, 

Antônio Dodói, lotado no Departamento de 
Planejamento Administrativo, sabe que é essa a 
unidade da corporação responsável por promover 
licitações para execução de obras e serviços de 
engenharia assim como concessões e permissões 
para ocupação de áreas públicas. Por isso, iniciará o 
processo de licitação para realização de obras de 
engenharia na sede da PC DF. Assertiva: Pode-se 
afirmar com segurança que o servidor Dodói está 
lotado na unidade da PC DF especializada nesse 
procedimento. 

 
41. Situação Hipotética: O Agente da PC DF, Fedir 

Lenho, precisou buscar informações na unidade 
orgânica da corporação que tem a incumbência de 
registrar e controlar os dados e informações 
funcionais e financeiras dos servidores lotados e em 
exercício na Polícia Civil. Assertiva. Ele se dirigiu 
corretamente à Divisão de Orçamento e Finanças, 
unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada ao Departamento de Administração 
Geral, e que exerce a mesma atribuição para 
servidores cedidos, aposentados e pensionistas.  

 
42. Elaborar relatórios semestrais referentes à 

aquisição de materiais é uma atribuição da Divisão 
de Apoio e Serviços Gerais. 

 
43. Na estrutura PC DF, há um órgão que é uma 

espécie de “faz-tudo” para a saúde dos policiais da 
corporação. É esse órgão que realiza exames 
clínicos, diagnóstico e tratamento de doenças ou 
outros distúrbios orgânicos, bem como orienta e 
encaminha pacientes para tratamento 
especializado. Esse órgão é a Policlínica, que é 
unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada ao Departamento de Administração 
Geral. 

 
44. A Comissão Permanente de Tomada de Contas 

Especial, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Corregedoria-Geral de 
Polícia Civil, é composta de um presidente, dois 
membros e um secretário, todos designados pelo 
Diretor-Geral da Polícia Civil. 
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45. Os membros da Divisão de Investigação, unidade 

orgânica subordinada à Corregedoria-Geral,  para 
procederem às diligências que julgarem 
conveniente à produção da prova, podem deslocar-
se sempre que necessário para qualquer ponto do 
território nacional, recorrendo inclusive a técnicos 
ou peritos de outras unidades especializadas do 
serviço público.  

 
Acerca do que regulamenta a Lei Federal nº 

4.878/1965, julgue os itens subsecutivos. 
 
46. Situação hipotética. A Papiloscopista da PC DF, 

Izabel Defensora de Jesus, comprovadamente se 
revelou inapta para o exercício da função policial, 
por uma limitação em sua capacidade física, 
decorrente de acidente sofrido em missão. Tal 
inaptidão, no entanto, não se mostrou suficiente 
para justificar a sua demissão ou aposentadoria, o 
que permitirá a ela ser readaptada em outro cargo 
mais compatível com a sua capacidade. Assertiva.  
A readaptação da Papilo Defensora de Jesus 
ocorrerá sem decesso nem aumento de seu 
vencimento e far-se-á em outro cargo do quadro de 
pessoal da corporação compatível com a sua nova 
capacidade física. 

 
47. Na aplicação das penas disciplinares serão 

considerados, a natureza da transgressão, sua 
gravidade e as circunstâncias em que foi praticada; 
os danos dela decorrentes para o serviço público; a 
repercussão do fato; os antecedentes do 
funcionário; a reincidência. 

 
48.  A aplicação de penalidades pelas transgressões 

disciplinares constantes na Lei Federal nº 
4.878/1965, a depender da extensão do dano, 
poderá eximir o funcionário da obrigação de 
indenizar a União pelos prejuízos causados. 

 
Julgue os itens a seguir, relativos à Lei Federal nº 

9.264/1996.  
 
49. A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é 

comporta pelos cargos de Perito Criminal, Perito 
Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de 
Polícia, Papiloscopista Policial e Agente Policial de  

 
 
 

 
Custódia. Todos os cargos, sem exceção, exigem nível 

superior de escolaridade. 
 

50.  Situação hipotética. Conhecedor que é da 
norma que reestruturou a carreira para qual seu 
cargo pertence, o Agente de Polícia Juaneyssan de 
Sá Pato, explicou a um amigo seu que a cessão dos 
integrantes das carreiras da PC DF possui algumas 
regras limitadoras. Exemplificando, argumentou 
que se determinado Escrivão de Polícia precisar ser 
cedido para órgão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região, sua cessão só poderá 
ocorrer para o exercício de cargo em comissão cuja 
remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS-
101.4 ou equivalente. Assertiva. Um Agente  Sá 
Pato fez uma afirmação que não procede com o 
previsto em lei.  

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Adriane Fauth 

51. A respeito dos direitos fundamentais e do 
entendimento do STF, julgue o item que se segue.  

Conforme entendimento do STF, no que tange a 
concursos públicos, é constitucional a destinação de 
20%, das vagas ofertadas, ao sistema de cotas 
raciais e, para esse fim, é permitida tanto a 
autodeclaração, quanto a heteroidentificação, desde 
que, no último caso, seja respeitada a dignidade da 
pessoa humana e garantidos o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

52. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o 
item: 

O habeas data poderá ser impetrado ainda que a 
informação solicitada não tenha sido negada 
previamente pela entidade pública, visto que, tal 
dispositivo é ato necessário ao exercício da 
cidadania. 

 

53. A respeito dos direitos sociais, julgue o item. 

Conforme o texto constitucional, o salário mínimo, 
direito dos trabalhadores, deve atender apenas as 
suas necessidades vitais básicas, tais como, 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
desconsiderando as necessidades de filhos e 
ascendentes. 
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54. Em relação ao direito de associação e de 
associação, julgue: 

Ao sindicalizado que tenha efetuado registro de 
candidatura para direção sindical é vedada sua 
dispensa, salvo se cometer falta grave nos termos 
da lei. 

 

55. No que se refere ao direito à nacionalidade, 
julgue: 

São considerados brasileiros naturalizados os 
estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes 
na República Federativa do Brasil há mais de quinze 
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde 
que requeiram a nacionalidade brasileira. 

 

56. Referente aos direitos políticos, julgue: 

São requisitos de elegibilidade previstos para o cargo 
de juiz de paz: a nacionalidade brasileira; o 
domicílio eleitoral; idade mínima de vinte e um 
anos, não se aplicando a exigência de filiação 
partidária. 

 

57. A respeito dos partidos políticos, julgue. 

Poderão ter direito a recursos do fundo partidário e 
acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da 
lei, os partidos políticos que obtiverem, nas eleições 
para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois 
por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação, com 
um mínimo de 3% (três por cento) dos votos 
válidos em cada uma delas. 

 

58. A respeito da Segurança Pública e de sua 
organização, julgue o item a seguir: 

É competência da polícia federal a apuração de 
infrações penais cuja prática tenha repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão 
uniforme, contudo tal atribuição não lhe é exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

DIREITO PENAL 
Renan Araújo 

TEXTO-BASE para os itens 59 a 63 

Situação hipotética: José, brasileiro, passeava 
pelas ruas de Santiago (Chile) quando decidiu sacar 
dinheiro para gastos corriqueiros de viagem. Como é 
correntista do Banco do Brasil, José se dirigiu a uma 
agência do referido Banco na capital chilena. Lá chegando, 
porém, José não conseguiu sacar valores, por insuficiência 
de saldo. Irritado, José atirou uma pedra contra o caixa 
eletrônico, danificando-o, o que provocou um prejuízo de 
aproximadamente R$ 2000,00. 

Devidamente processado no Chile pelo crime 
praticado, José foi condenado a uma pena de 01 ano de 
privação da liberdade, tendo cumprido integralmente a 
pena imposta. Como conheceu uma moça chilena e por ela 
se encantou, José nunca mais retornou ao Brasil, fixando 
residência no Chile. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

59. Assertiva: no caso em tela será possível a 
aplicação da lei penal brasileira ao crime praticado 
por José, pelo princípio da nacionalidade ativa. 

 

60. Assertiva: ainda que aplicável a lei penal 
brasileira ao caso, deverá ser reconhecida a 
atipicidade material da conduta de José, pelo 
princípio da insignificância. 

 

61. Assertiva: José praticou o crime de dano 
qualificado por ter sido praticado contra o 
patrimônio de sociedade de economia mista. 

 

62. Assertiva: será possível a aplicação da lei penal 
brasileira ao caso, desde que José retorne ao 
território nacional. 

 

63. Assertiva: caso venha a ser condenado no Brasil 
pelo mesmo crime, o tempo de pena cumprida no 
estrangeiro será abatido da pena a cumprir no 
Brasil. 
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TEXTO-BASE para os itens 64 a 66 

Situação hipotética: José, primário e de bons 
antecedentes, falsificou 08 cédulas de R$ 20,00. 
Posteriormente, José repassou uma das cédulas a 
Maria, dona de uma mercearia da região, ao pagar 
pelas compras realizadas no estabelecimento. Como 
Maria era uma senhora de 87 anos, não percebeu a 
falsidade, eis que já não enxergava muito bem, 
apesar de se tratar de falsificação grosseira, 
perceptível a olho nu por uma pessoa de boa visão e 
inteligência mediana.  

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

64. Assertiva: José deverá responder pelo crime de 
estelionato, e não pelo crime de moeda falsa, por se 
tratar de falsificação grosseira. 

 

65. Assertiva: por ter sido praticado o crime contra 
pessoa idosa, a pena de José será aumentada em um 
terço. 

 

66. Assertiva: no caso em tela, o Juiz poderá 
substituir a pena de reclusão pela de detenção, 
diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a 
pena de multa. 

 

TEXTO-BASE para os itens 67 a 70 

Situação hipotética: José foi preso em flagrante 
no momento em que agredia Maria na porta da casa desta. 
Ouvida em sede policial, Maria afirmou que José a estava 
agredindo para que esta não prestasse depoimento em 
outro processo criminal no qual José era réu. José, ouvido 
pelo delegado de polícia, confirmou que buscava intimidar 
Maria, para que esta não viesse a depor contra ele no 
referido processo criminal. Após finalizado o 
interrogatório, José prometeu R$ 10.000,00 ao delegado de 
polícia para que não comunicasse o fato ao Juízo e ao 
Ministério Público, deixando de lavrar o Auto de Prisão em 
Flagrante. O delegado de polícia aceitou a promessa, 
dispensou a vítima e os condutores e, após, não procedeu à 
lavratura do APF, nem comunicou o fato ao Juízo e ao MP, 
destruindo todos os registros do caso. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

 

67. Assertiva: em relação à conduta que gerou sua 
captura e condução, José deverá responder apenas 
pelo crime de lesão corporal. 

 

68. Assertiva: em relação à promessa de vantagem 
indevida ao delegado de polícia, José deverá 
responder pelo crime de corrupção ativa, 
consumada no momento em que o delegado de 
polícia aceitou a promessa de vantagem indevida. 

 

69. Assertiva: o delegado de polícia deverá 
responder pelo crime de corrupção passiva, 
consumada no momento em que aceitou a 
promessa de vantagem indevida. 

 

70. Assertiva: como o delegado de polícia 
efetivamente deixou de cumprir seu dever 
funcional por conta da vantagem prometida, as 
penas de José e do delegado serão aumentadas em 
um terço. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira  

71. O princípio do devido processo legal consiste no 
direito de não ser privado da liberdade e de seus 
bens, sem a garantia que supõe a tramitação de um 
processo desenvolvido na forma que estabelece a 
lei. 

 
72. Nos termos do Código de Processo Penal, a lei 

processual penal brasileira aplicar-se-á nas 
prerrogativas constitucionais do Presidente da 
República, dos ministros de Estado, nos crimes 
conexos com os do Presidente da República, e dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes 
de responsabilidade, bem como nos tratados, as 
convenções e regras de direito internacional. 

 
73. Com relação ao Direito Processual Penal, julgue o 

item a seguir. A lei processual penal nova será 
aplicada a partir de sua vigência, trazendo como 
consequência a relativização dos atos praticados 
sob a regência da lei anterior. 
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74. Acerca do inquérito policial, o indiciado e seu 

advogado têm direito de acessar as informações já 
introduzidas nos autos do inquérito policial e as 
relativas à decretação e à execução de diligências 
em curso, ainda não trazidas ao interior da 
investigação, como interceptações telefônicas e 
buscas e apreensões. 

 
75. Como responsável pela instauração do inquérito 

policial, no caso de ação penal pública 
incondicionada, a Autoridade Policial deve agir de 
ofício, mediante provocação de qualquer pessoa; 
por requisição de Membro do Ministério Público ou 
do Poder Judiciário; por requisição do Ministro da 
Justiça; por requerimento do ofendido ou seu 
representante legal. 

 
76. Se o ofendido requerer a instauração de inquérito 

policial, em crime de ação penal privada e a 
autoridade policial indeferir o requerimento, não 
caberá recurso algum no âmbito administrativo, 
podendo o ofendido todavia dirigir outro 
requerimento ao juiz de direito. 

 
77. Pedro foi preso por tráfico de drogas na cidade de 

São Bernardo do Campo-SP. Na ocasião, ele 
informou à autoridade policial que não possuía 
recursos para constituir advogado, solicitando 
assistência da defensoria pública. Nessa situação 
hipotética, o flagrante esperado de Pedro seria 
aceito pela doutrina e 
jurisprudência, cuja flagrância consiste, em suma, 
em  medidas de vigilância adotadas pela autoridade 
policial ou pelo particular que, no momento da 
execução do crime, prende o agente. 

 
78. Comunicada da prática de um crime de furto, 

ocorrido em via pública, uma guarnição da polícia 
militar se dirigiu ao local, colhendo informações 
sobre o suspeito, e, ato contínuo, saiu em diligência, 
terminando por prender Paulo, ainda na posse dos 
objetos subtraídos, conduzindo-o para a Delegacia 
de Polícia. Neste caso, a ausência de testemunhas 
que tenham presenciado a prática da infração não 
constitui óbice à lavratura de auto de prisão em 
flagrante, dada a possibilidade de ser suprida por 
duas testemunhas.  

 
 
 

 
79. Sobre a prisão, de acordo com o Código do 

Processo Penal, considere o item a seguir. Dentro de 
48 horas depois da prisão, será encaminhado ao juiz 
competente o auto de prisão em flagrante 
acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o 
autuado não informe o nome de seu advogado, 
cópia integral para a Defensoria Pública. 

 
80. Quanto à prisão e suas espécies, considere a 

seguinte assertiva: A prisão temporária tem 
cabimento tanto na fase judicial, quanto no 
inquérito policial, podendo ser decretada pelo juiz 
ou pela autoridade policial, de ofício ou mediante 
representação.  

 
81. A prisão preventiva poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, 
por conveniência da instrução criminal ou para 
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 
prova da existência do crime e indício suficiente de 
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade 
do imputado. 

 
82. Acerca das leis brasileiras que instituíram o 

conceito de infração penal de menor potencial 
ofensivo, julgue o item a seguir. Nas infrações 
penais de menor potencial ofensivo, o juiz não pode 
oferecer a proposta de transação penal de ofício ou 
a requerimento da parte, uma vez que esse ato é 
privativo do representante do Ministério Público 
(MP), titular da ação penal pública. 

 
 

DIREITOS HUMANOS 
Lilian Novakoski 

No que tange a Teoria Geral dos Direitos Humanos e 
a Afirmação histórica dos Direitos Humanos, julgue 
as assertivas  

 

83. Dentre as características dos direitos humanos, 
podemos afirmar que são características que 
definem os direitos humanos a universalidade e 
indivisibilidade. 

 

84. Os direitos humanos são voltados para questões 
estritamente políticas e de liberdades individuais, 
não tutelando direitos que se relacionem com a 
esfera econômica. 
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85. Historicamente, os direitos humanos 
fundamentais são classificados por gerações, sendo 
contemplados na primeira geração direitos civis e 
políticos e na terceira geração direitos difusos e 
coletivos.  

 

86. Na construção histórica dos Direitos Humanos, 
diversos sistemas jurídicos expressaram valores 
relacionados a direitos humanos, sendo a Magna 
Carta, de 1215, um importante documento que 
precede o sistema internacional de proteção dos 
direitos humanos.  

 

87. A Constituição Mexicana, de 1917, é importante 
marco na afirmação dos direitos de terceira 
geração.  

 

Julgue os itens como certo ou errado 

 

88.  O Estado pode ser responsabilizado em âmbito 
Internacional por violações de direitos humanos 
praticados por seus agentes e também por 
terceiros.  

 

89. A Constituição Federal elenca um rol taxativo de 
direitos fundamentais, que possuem aplicação 
imediata.  

 

90. O Procurador Geral da Republica poderá suscitar 
perante o STF incidente de deslocamento de 
competência em qualquer hipótese de violações de 
direitos humanos.  

  

 

INFORMÁTICA 
 Ranielison Passos 

Considerando o sistema operacional Windows 10, 
julgue os próximos itens. 

 
91. Uma forma de interagir com o sistema Windows 

é por meio da utilização de teclas de atalho, sendo 
que para abrir a janela de Configurações do 
Windows o usuário poderá acionar 
simultaneamente as teclas Windows+i. 

 
92. Um Técnico, utilizando o Windows 10, 

acidentalmente excluiu uma importante pasta de 
arquivos que estava gravada no pendrive conectado 
à máquina. Ele não poderá desfazer a exclusão 
recuperando a pasta, nem com o uso combinado das 
teclas de atalho CTRL+Z, tão pouco acessando a 
lixeira e restaurando. 

 
Com relação a rede de comunicação, tipos de conexão 

e enlace, julgue os próximos itens. 
 
93. As conexões por Fibra Óptica é, atualmente, um 

dos meios de transmissão de dados de maior 
desempenho. Dentre os modos existentes para 
transmissão em Fibra existe o sistema Monomodo, 
que é caracterizado por utilizar um filamento de 
Fibra de menor diâmetro, se comparado com o 
filamento utilizado no Multimodo. 

 
94. Para evitar problemas de colisão que possam 

ocorrer em uma WLANs, rede local sem fio, um 
administrador de rede observou que as colisões 
podem ser evitadas em razão da existência de um 
dos modos de operação admitido pelo 802.11 e 
aceito em todas as implementações, que é ouso do 
protocolo CSMA/CD, como método de acesso e 
controle ao meio físico. 

 
95. Considerando uma conexão entre dois pontos, a 

Linha Privativa de Comunicação de Dados (LPCD), 
também conhecida como Linha Privativa (LP), pode 
ser uma alternativa para o modelo de segurança 
VPN, pois também é uma das formas disponíveis 
para conexão na Internet, de forma mais segura que 
os modelos tradicionais. 

 
Em relação aos editores da suíte Microsoft Office, 

julgue os próximos itens. 
 
96. A planilha abaixo fora criada no Excel, em 

português, e mostra os encargos trabalhistas sobre 
o salário de um funcionário de uma empresa. 
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Na célula C12 foram somados os valores percentuais 

de C2 a C11 e na célula B16 foram calculados os 
encargos com base no percentual contido na célula 
C12 sobre o salário contido na célula B15. As 
fórmulas que podem ser digitadas nas células C12 e 
B16 são, respectivamente, =SOMA(C2:C11) e 
=B15*C12 

 
97. Um Policial Civil abriu um documento criado 

originalmente no Microsoft Word, em português e 
configuração padrão, contendo o bloco de texto 
abaixo. 

UF - 2000 - 2014 
Rio de Janeiro - 1º - 15º 
Alagoas - 9º - 1º 
Amapá - 23º - 17º 
Pará - 24º - 9º 
Após selecionar todo o texto acima, para criar uma 

tabela, conforme apresentado na imagem abaixo, o 
policial deverá, respectivamente, clicar na  

ferramenta Tabela, da guia Inserir, selecionar a opção 
Converter Texto em Tabela e logo em seguida clicar 
no botão OK. 

 
 
98. Para capturar um trecho de recorte da tela do 

computador, adicionado a um slide do Microsoft 
PowerPoint, o usuário poderá escolher de Recorte 
de Tela, que se encontra no Menu Ferramentas, guia 
Imagens Online. 

 
Considerando elementos da segurança da 

informação, analise as próximas afirmativas. 
 
99. Programas do tipo Trojans (Cavalo de Troia), são 

perigosos para sistemas computacionais. O tipo 
específico de Trojan que instala outros códigos 
maliciosos obtidos de sites na internet é 
denominado Trojan Downloader. 

 
 
100. Uma ação para evitar ataques do tipo phishing é 

digitar o endereço do site que se quer visitar 
diretamente na linha de endereço do navegador, ao 
invés de clicar em um link para acessá-lo. 

 
101. Um firewall do tipo UTM, Unified Threat 

Management, possui como uma de suas 
características o recurso de antivírus integrado. 

 
Em relação a antivírus e técnicas de segurança, 

analise a seguinte afirmativa. 
 
102. Considerando que um vírus seja encontrado e 

que ainda seja muito forte ou sua remoção por meio 
do processo de deleção possa afetar todo o 
funcionamento do computador, os antivírus irão 
executar um processo de alteração do nome desse 
malware, para não mais comprometer o sistema 
operacional ou os arquivos. 

 
Sobre noções de rede, navegações, motores de buscas 

e protocolos, julgue os itens a seguir. 
 
103. Considerando a situação em que um usuário 

acessou em seu navegador o site Google e no campo 
de buscas digitou PCDF site: 
https://www.estrategiaconcursos.com.br.  
O objetivo do usuário é restringir os resultados da 
busca PCDF apenas ao site  
https://www.estrategiaconcursos.com.br. 

 
104. Utilizando o Google Chrome, configuração 

padrão e versão em Português, um usuário 
encontrou em um site com o conteúdo que buscava. 
Porém, fechou acidentalmente a guia onde o site 
estava aberto e como não queria fazer toda a busca 
novamente, acionou o conjunto de teclas de atalho 
CTRL+SHIFT+N, para reabrir a última guia que foi 
fechada. 
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105. Considere a representação do seguinte 

endereço IPv6: 
1010:7AB:56::B 
O endereço, em sua forma completa, é:  
1010:07AB:0056:0000:0000:0000:0000:000B. 
 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

Uma pesquisa foi realizada com alguns alunos 
fundadores do novo Sistema de Questões do 
Estratégia Concursos. Sabe-se que foram 
entrevistados 50 homens e 30 mulheres e que 35% 
dos entrevistados não possuem nível superior. 
Além disso, sabe-se que 64% dos homens possuem 
nível superior. Com base nessas informações, julgue 
os itens a seguir. 

 

106. Mais de 50% das mulheres possuem nível 
superior. 

 

107. Mais de 65% dos entrevistados que não 
possuem nível superior são homens. 

 

108. Se duas mulheres que possuem nível superior 
serão selecionadas aleatoriamente para serem 
contratadas como cadastradoras de questões do 
Sistema de Questões, então há mais de 350 
maneiras de serem selecionadas as duas mulheres. 

 

109. Se uma pessoa é sorteada aleatoriamente, a 
probabilidade de que seja uma mulher, dado que 
possui nível superior, é inferior a 2/5. 

 

Considerando as proposições P: “Se uso máscara, 
então estou protegido” e Q: “Se não saio de casa 
durante a quarentena, então posso estudar mais”, 
julgue os itens a seguir acerca da lógica sentencial. 

 

110. A proposição P é logicamente equivalente à 
proposição “Se não uso máscara, então não estou 
protegido”. 

 

 

 

111. A negação da proposição Q é logicamente 
equivalente à proposição “Se saio de casa durante a 
quarentena, então não posso estudar mais”. 

 

112. A tabela verdade da proposição 𝑃 ∨ [~𝑄] possui 
no máximo 4 linhas. 

 

113. A proposição Q é logicamente equivalente à 
proposição “Saio de casa durante a quarentena ou 
posso estudar mais”. 

 

Suponha que uma empresa que presta serviços de 
manutenção em aparelhos de ar-condicionado 
contratou técnicos que possuem a mesma 
eficiência, ou seja, a quantidade de trabalho que 
cada um realiza é a mesma para todos, em um 
mesmo período de tempo. Nesse caso, se 3 técnicos 
fazem a manutenção de 36 aparelhos de ar 
condicionado em 12 dias, então 

 

114. 3 técnicos fazem a manutenção de 3 aparelhos 
de ar condicionado em 1 dia. 

 

115. 1 técnico faz a manutenção de 1 aparelho de ar 
condicionado em 1 dia. 

 

116. 3 técnicos fazem a manutenção de 3 aparelhos 
de ar condicionado em 3 dias. 

 

117. 6 técnicos fazem a manutenção de 6 aparelhos 
de ar condicionado em 1 dia. 

 

Considere dois eventos A e B tais que 𝑃(𝐴) = 0,6, 
𝑃(𝐵) = 0,7 e 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,9. Com base nessas 
informações, julgue os itens a seguir. 

 

118. 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,3. 

 

119. Os eventos A e B são independentes. 

 

120. 𝑃(𝐵|𝐴) = 2/3. 
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno / Carlos Roberto 

 
 

Visão do Correio: infância, um grito de socorro 
Denúncias de maus-tratos infringidos a crianças e adolescentes se tornam cada vez mais frequentes no Brasil. Algumas 
ganham notoriedade como o caso de Isabella Nardoni, de 5 anos, Mirella Poliana de Oliveira, de 11 anos, e Rhuan 
Maycon, de 9 anos. A primeira, morta pelo pai e pela madrasta, foi jogada do 6º andar do prédio onde passava o fim de 
semana. A segunda, nas manchetes desta semana, foi assassinada pela madrasta, que, ao longo de dois meses, a 
envenenou à prestação. O terceiro foi esquartejado pela mãe e pela companheira, depois de ter o pênis decepado. 
As tragédias que ganham visibilidade não constituem ponto fora da curva. Ao contrário. Chamam a atenção para a 
crescente violência cometida contra parcela da população indefesa, incapaz de exercer a plenitude dos direitos. Os 
algozes, na maior parte das vezes, não são inimigos contra os quais se aciona a Justiça na busca de salvaguarda. São 
membros da família ou instituições do Estado, negligentes no cumprimento da Constituição e na efetividade da rede de 
proteção legal — seja na prevenção às violações, seja na redução de danos. 
Os números divulgados causam indignação. Em 2017, segundo o levantamento mais recente do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), houve 307.367 casos de violência no Brasil — 126.230 dos quais se 
referem a menores de idade. É assustador: nada menos de 41%. Em 2018, o Disque 100 (canal de denúncias do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) registrou 152.178 ocorrências de agressão contra o público 
infantojuvenil. 
[...] 

Com adaptações. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2019/09/12/internas_opiniao,781980/visao-do-correio-
infancia-um-grito-de-socorro.shtml. Acesso em 27 de maio de 2020. 

 

Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres 
A violência contra mulheres constitui-se em uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, 
atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. Ela é estruturante da desigualdade de gênero. 
 A violência contra as mulheres se manifesta de diversas formas. De fato, o próprio conceito definido na Convenção de 
Belém do Pará (1994) aponta para essa amplitude, definindo violência contra as mulheres como “qualquer ação ou 
conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 
público como no privado” (Art. 1°). Além das violações aos direitos das mulheres e a sua integridade física e psicológica, 
a violência impacta também no desenvolvimento social e econômico de um país. 
 A violência atinge mulheres e homens de formas distintas. Grande parte das violências cometidas contra as mulheres é 
praticada no âmbito privado, enquanto que as que atingem homens ocorrem, em sua maioria, nas ruas. Um dos 
principais tipos de violência empregados contra a mulher ocorre dentro do lar, sendo praticada por pessoas próximas à 
sua convivência, como maridos/esposas ou companheiros/as, sendo também praticada de diversas maneiras, desde 
agressões físicas até psicológicas e verbais. Onde deveria existir uma relação de afeto e respeito, existe uma relação de 
violência, que muitas vezes é invisibilizada por estar atrelada a papéis que são culturalmente atribuídos para homens e 
mulheres. Tal situação torna difícil a denúncia e o relato, pois torna a mulher agredida ainda mais vulnerável à violência. 
Pesquisa revela que, segundo dados de 2006 a 2010 da Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os dez países 
com maior número de homicídios femininos. Esse dado é ainda mais alarmante quando se verifica que, em mais de 90% 
dos casos, o homicídio contra as mulheres é cometido por homens com quem a vítima possuía uma relação afetiva, com 
frequência na própria residência das mulheres. 
Um dos instrumentos mais importantes para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres é a 
Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/2006. Essa lei, além de definir e tipificar as formas de violência contra as mulheres 
(física, psicológica, sexual, patrimonial e moral), também prevê a criação de serviços especializados, como os que 
integram a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, compostos por instituições de segurança pública, 
justiça, saúde, e da assistência social. 
[...] 

 Com adaptações. Disponível em http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/violencia. Acesso em 27 de maio de 2020. 
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Coronavírus: denúncias de violência doméstica aumentam e expõem impacto social da quarentena 
À medida em que a população tem acatado a quarentena, na tentativa de achatar a curva de afetados pela Covid-19, 
um outro (velho) desafio aponta no contexto de isolamento social. Indicadores de violência de alguns estados, 
sobretudo a doméstica, aumentaram logo após terem sido estabelecidas restrições de deslocamento a espaços 
públicos e privados por causa da pandemia. 
Somente no Paraná, por exemplo, houve um aumento de 15% nos registros de violência doméstica atendidos pela 
Polícia Militar no primeiro fim de semana de isolamento. No Rio de Janeiro, a incidência foi ainda mais expressiva: 
os números cresceram em 50%." 
ONGs chinesas de proteção à mulher notaram, além disso, procura maior por ajuda durante a pandemia do novo 
coronavírus. No Brasil, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH) anunciou aumento de 9% das 
denúncias atendidas pelo Ligue 180. 
A violência doméstica é, no entanto, apenas parte da esteira do contexto atual que envolve, entre outras coisas, o 
aumento de denúncias de violação de direitos humanos, por exemplo. Segundo o Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos (MMFDH), foram registradas 1,3 mil queixas dessa natureza de 14 a 24 de março. 
Por violência doméstica, compreende-se qualquer tipo de violência ocorrida dentro do âmbito familiar. Mulheres, 
homens, idosos, crianças e funcionários podem ser vítimas." 
"O isolamento social imposto recentemente é, na verdade, um fenômeno comum e que frequentemente está ligado 
a situações de violência doméstica", explica a professora doutora Valéria Ghisi, coordenadora do Projeto Vidora 
(Violência Doméstica e Relacionamentos Abusivos) do curso de Psicologia da Universidade Positivo (UP). "O 
agressor tende a isolar socialmente a vítima, e a casa onde isso ocorre é tida por muitos como um espaço onde os 
olhos dos outros não chegam. O coronavírus apenas potencializou a questão". 

Com adaptações. Disponível em https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/coronavirus-denuncias-de-violencia-domestica-aumentam-e-expoem-
impacto-social-da-quarentena/. Acesso em 27 de maio de 2020. 

 
 

Considerando que os fragmentos de texto apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto 
dissertativo acerca da VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA VULNERÁVEIS. No seu texto, aborde, necessariamente:   
 
a) Violência contra crianças e adolescentes; [valor: 9,50 pontos] 
 
b) Violência contra mulheres; [valor: 9,50 pontos] 
 
c) Como a sociedade pode contribuir para o combate aos crimes que envolvem a violência doméstica. [valor: 9,50 
pontos] 
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Preencha o Gabarito 

 

https://bit.ly/Simulado-PCDF-30-05  
 

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-30-05
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/sistema-de-questoes/#/

