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Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PCDF para Agente de Polícia Civil; 

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-Agente-05-07-20 
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PORTUGUÊS 
Felipe Luccas 

TEXTO I 
 

Em 1808, o Príncipe Regente Dom João VI, 
preocupado com a segurança da corte diante de uma 
possível disseminação das ideias liberais francesas, criou o 
cargo de Intendente-Geral de Polícia da Corte e do Estado 
do Brasil, similar ao de Portugal, conforme estabelecido no 
Alvará de 10 de maio daquele ano. 

O cargo de primeiro Intendente-Geral de Polícia 
foi ocupado pelo Desembargador Paulo Fernandes Viana, 
Ouvidor-Geral do Crime e membro da ordem de Cristo, 
considerado o fundador da Polícia Civil no Brasil. Ao criar 
a Intendência-Geral de Polícia da Corte e do Estado do 
Brasil, o Príncipe regente, em um só ato, instituiu a Polícia 
da Capital e a Polícia do País. A criação da Intendência-
Geral de Polícia é considerada o marco histórico da Polícia 
no Brasil, sendo compartilhado pela Polícia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil do Distrito Federal. 

Historicamente, a instituição passou por 
diversas transformações. Em 1830, o Código Criminal do 
Império do Brasil, estabeleceu em cada município e 
província da Corte, o cargo de Chefe de Polícia, auxiliado 
por delegados e subdelegados. Em 1871, foi criado o 
Inquérito Policial, sendo instituído, como requisito para o 
exercício do cargo de Chefe de Polícia, o "notável saber 
jurídico". Com a Proclamação da República, em 1889, os 
serviços de polícia passaram a ser regulamentados por leis 
estaduais, sendo que, em 1902, o Presidente da República, 
Rodrigues Alves, reformou o serviço policial da capital, 
denominando-o Polícia Civil do Distrito Federal. O 
Presidente da República Eurico Gaspar Dutra, em 1946, 
instituiu 21 de abril como dia das polícias Civis e Militares 
e, como patrono da instituição, o Alferes Joaquim José da 
Silva Xavier, o Tiradentes. No decorrer do governo Vargas, 
a polícia Civil do Distrito Federal foi transformada em 
Departamento Federal de Segurança pública – DFSP, que 
no governo Juscelino Kubitschek, com a mudança da 
Capital Federal, transferiu sua sede para Brasília e 
incorporou servidores da Guarda Especial de Brasília – 
GEB. 

Durante o governo Castelo Branco, em 1964, o 
DFSP foi reorganizado, sendo acrescida à sua estrutura a 
Polícia do Distrito Federal, que contava com a Divisão de 
Polícia Judiciária – DPJ. Em 1965, foram promovidas 
alterações adicionais, em especial a implantação do 
Regime Jurídico dos Policiais Civis da União e do Distrito 
Federal, iniciando a era contemporânea da Polícia Civil do 
Distrito Federal. O Regime jurídico definiu 21 de abril 
como dia do Funcionário Policial Civil. 

Atualmente, as polícias civis são dirigidas por 
delegados de polícia de carreira e possuem a incumbência, 
ressalvada a competência da união, de exercer as funções 
de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares, conforme estabelecido na Constituição 
Federal. 

Com o rápido desenvolvimento científico, as 
polícias civis têm primado pelo aprimoramento constante 
dos procedimentos investigativos, com ênfase nas áreas de 
inteligência policial e polícia técnica, bem como pela 
atualização dos recursos tecnológicos indispensáveis ao 
exercício de suas funções. 

O respeito irrestrito aos direitos fundamentais, a 
integração com a sociedade, a honestidade, a pro-
atividade, a imparcialidade, o absoluto compromisso com 
o inalienável dever de preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, tornam as 
Polícias Civis verdadeiras baluartes na defesa dos direitos 
humanos. 

https://www.pcdf.df.gov.br/institucional/historia-
da-policia-civil-do-distrito-federal 

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

 

01. De acordo com o texto, o Príncipe Regente Dom 
João VI criou a Polícia Civil temendo a expansão de 
ideias liberais francesas no Brasil.  

 

02. Sem prejuízo à correção gramatical e aos sentidos 
do texto, a locução “têm primado” (6º parágrafo) 
poderia ser substituída por “vêm primando”.  

 

03. Infere-se do texto que as polícias civis não 
possuem competência para atuar em crimes 
cometidos por militares.  

 

04. Manteria a correção gramatical a supressão do 
acento grave em “à sua estrutura” (4º parágrafo).  

 

05. A coerência do texto seria prejudicada caso se 
substituísse o vocábulo “baluartes” (7º parágrafo) 
por “fortalezas”.  

 

06. Os vocábulos “incumbência”, “polícia” e 
“indispensáveis” são acentuadas pela mesma regra.  
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07. A substituição do vocábulo “pro-atividade” (7º 
parágrafo) por proatividade prejudicaria a correção 
gramatical.  

 

08. O segmento “Ouvidor-Geral do Crime e membro 
da ordem de Cristo” (2º parágrafo) exerce função 
sintática de aposto especificativo.  

 

09. A oração “Ao criar a Intendência-Geral de Polícia 
da Corte e do Estado do Brasil” (2º parágrafo) 
expressa noção de causa.  

 

10. A expressão “a instituição” (3º parágrafo) refere-
se à Intendência-Geral de Polícia.  

 

11. A conjunção “como” em "como patrono da 
instituição" (3º parágrafo) indica noção de modo.  

 

12. De acordo com o texto, em 1946, estabeleceu-se 
21 de abril como dia nacional da Polícia Civil do 
Distrito Federal.  

 

13. Sem prejuízo gramatical, a vírgula após “1808” 
(1º parágrafo) poderia ser suprimida.  

 

14. O cargo de o cargo de Intendente-Geral de Polícia 
da Corte e do Estado do Brasil foi criado em 10 de 
maio de 1808.  

 

15. Manteria a correção gramatical e os sentidos do 
texto a substituição da locução “foi ocupado” (2º 
parágrafo) por “ocupou-se”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO II 

Uma nova lei aprovada na Flórida, nos Estados 
Unidos, permite que juízes incluam animais de estimação  

 

nas ordens de restrição contra agressores. Ademais, os 
animais ficarão sob a tutela das sobreviventes de violência 
doméstica. O projeto foi assinado pelo governador Ron 
DeSantis e passou a valer a partir de primeiro de julho de 
2020.  

"Com esta nova lei, a Flórida se une a mais de 30 
outros estados que promulgaram políticas públicas 
significativas para proteger humanos e animais de 
estimação da violência doméstica", disse a Sociedade 
Americana para a Prevenção da Crueldade aos Animais 
(ASPCA, na sigla em inglês) em um comunicado. Segundo 
uma pesquisa da ASPCA, uma em quatro vítimas de 
violência doméstica reatam os relacionamentos por 
preocupações com seus animais. 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/07/01/ani
mais-serao-protegidos-pela-lei-contra-violencia-domestica-da-

florida.htm  

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

 

16. De acordo com o texto, ao contrário de outros 30 
estados, não havia ainda na Flórida leis de proteção 
a animais.  

 

17. Infere-se do texto que uma ordem de restrição 
contra agressores pode incluir como beneficiário 
um animal de estimação.  

 

18. As aspas no segundo parágrafo marcam a 
ocorrência de discurso direto.  

 

19. O vocábulo “Ademais” (1º parágrafo) expressa 
noção aditiva.   

 

20. A substituição de “por” (2º parágrafo) por 
“devido a” alteraria as informações originais do 
texto.  
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INGLÊS 
Andrea Belo 

Trade finance stumbles into the digital era 

In warm weather, fewer people wear socks,” says 
Paul Rotstein of Gold Medal International, a wholesaler in 
New York. People may not sport socks in the summer, but his 
firm starts shipping them to retailers in July, ahead of the 
start of the school year. There is, however, a big lag before 
he is paid. He normally uses trade-credit insurance to 
protect against the risk that his invoices go unpaid, but this 
year the insurers have slashed the amounts they are willing 
to cover by 50-90%. That leaves him with two options: 
shoulder huge credit risk himself or walk away from orders. 

Mr Rotstein’s dilemma underscores the role of 
trade finance, an unglamorous but critical bit of the 
financial system. Many firms are owed a large amount by  

 
their customers in the form of receivables; in total the 
amount is worth around 20% of global GDP. (…)                  

 The Economist: July 4th 

 
On the previous text and the vocabulary used in it, 

judge the items below: 
 
21. In the text, the word “wear ” can be replaced by 

“use” 

 

22. The word “wholesaler” is used to express who 
deals with sales, a merchandiser 

 

23. In the text, the word “ahead of” can be replaced 
by in advance of 

 

24. In the text, “however” is used as another way to 
say “otherwise” 

 

25. In the conclusion, unglamorous means lack of 
excitement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 

FEDERAL  
Leandro Signori 

Com relação a aspectos da realidade histórica do 
Distrito Federal julgue o item. 

 

26. A ideia de transferência da capital brasileira para 
o interior do país é antiga e data do período 
colonial. Comprovadamente, considera-se que a 
proposta partiu primeiramente dos inconfidentes 
mineiros, em 1789. O ideário mudancista seguiu 
pelos séculos posteriores, mas só vai se concretizar 
no governo de Juscelino Kubitschek, com a 
construção de Brasília. 

 

A respeito de aspectos da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno 
(RIDE) julgue os itens a seguir. 

 

27. A RIDE destina-se à articulação da ação 
administrativa da União, dos Estados de Goiás e de 
Minas Gerais e do Distrito Federal. 

 

28. O Entorno é carente de condições como emprego, 
segurança, educação e saúde, forçando a sua 
população a recorrer aos serviços oferecidos no DF, 
o que não gera uma queda na qualidade do serviço 
que é oferecido para a população do Distrito 
Federal. 

 
 

LODF 
Rosenval Júnior 

29. De acordo com a LODF, são princípios 
institucionais da Polícia Civil 
unidade, indivisibilidade, legalidade, moralidade, 
impessoalidade, hierarquia funcional, disciplina e 
unidade de doutrina e de procedimentos. 
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Marcos Girão 

De acordo com o Decreto nº 30.490/2009, que 
institui o Regimento Interno da Polícia Civil do 
Distrito Federal, julgue as assertivas abaixo: 

 

30. Situação hipotética. Pandemiro Covydyano, 
servidor da Polícia Civil do DF é lotado na unidade 
responsável por coordenar e executar o 
teleatendimento do sistema de acesso telefônico de 
utilidade pública da Polícia Civil do Distrito Federal, 
efetuando registros, análises, correções, difusões e 
acompanhamento de resultados das denúncias 
recebidas. Assertiva. É errado dizer que o servidor 
Covydyano trabalha na Divisão de 
Telecomunicações, unidade orgânica de execução e 
apoio técnico-operacional do Departamento de 
Atividades Especiais. 

 

31. Situação hipotética. Laiviana Coronardo tem 
muito orgulho de ser uma policial do Distrito 
Federal principalmente por ter, dentre outras 
atribuições, a incumbência de executar os trabalhos 
de perícias laboratoriais, toxicológicas, exames 
radiológicos e outros de mesma natureza, visando à 
elucidação de infrações penais, suicídios e 
ocorrências de natureza acidental. Assertiva. A 
policial Coronardo é uma Perita Criminal da PC DF. 

 

32. Situação hipotética. Amin Amou, servidor da PC 
DF, é lotado na unidade orgânica da corporação que 
promove as anotações e eventuais retificações 
relativas a indiciados, denunciados ou condenados 
recolhidos nos estabelecimentos prisionais. 
Assertiva. O servidor Amou trabalha na Divisão de 
Registros Criminais e Controle de Procedimentos, 
que compõe o Departamento de Polícia 
Especializada. 

 

33. Situação hipotética. Maicon Jékisson de Oliveira, 
servidor da PC DF, é lotado na unidade orgânica da 
corporação que executa serviços de lanternagem, 
capotaria e pintura de veículos, além de atividades 
típicas de borracharia, abastecimento, lavagem e 
lubrificação de veículos. Assertiva. O servidor 
Maicon Jékisson trabalha em uma das unidades de 
execução subordinadas ao Departamento de  

 

Administração Geral da Polícia Civil do Distrito 
Federal. 

 

34. 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. Não está correto afirmar 
que o Papiloscopista Folgado realiza uma das 
atividades que é específica das equipes de plantão 
criminal da Divisão de Perícias e Exames Técnicos 
em Papiloscopia, unidade do Instituto de 
Identificação da corporação. 

 

De acordo com a Lei nº 4.878/1965, que trata do 
Regime Jurídico Peculiar dos Funcionários Policiais 
Civis da União e do Distrito Federal, julgue as 
assertivas abaixo: 

 

35. Situação hipotética. Eis que o Perito Médico-
Legista da PC DF, Andarilho Leguaimeia, cometera 
duas transgressões disciplinares. Transgressão 1. 
não se apresentou, sem um justo motivo, ao fim de 
licença para o trato de interesses particulares, 
depois de saber que ela fora interrompida por 
ordem superior. Transgressão 2: deixou de levar ao 
conhecimento de autoridade competente, por via 
hierárquica e em 24 (vinte e quatro) horas, queixa 
que houvera recebido e que não estava na sua 
alçada resolvê-la. Assertiva. Cada uma das 
transgressões, consideradas de natureza grave, é 
punível com pena de demissão. 

 

Julgue as assertivas a seguir, de acordo com a Lei nº 
9.264/1996, que trata do desmembramento e a 
reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito 
Federal. 

 

36. Situação hipotética. O servidor da PC DF, 
Rômiofisi Covídizenovi, que está no último ano de 
estágio probatório, foi cedido para o ocupar função 
de confiança na Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Paz Social do Distrito Federal. 
Assertiva. Está incorreto afirmar que a cessão do 
servidor Rômiofisi obedeceu aos ditames legais. 



7 
1º Simulado Especial – Concurso PCDF Agente - 05/07/2020 

 

 

37. Situação hipotética. Vercebúcio dos Santos 
deseja concorrer a uma vaga de Perito Médico-
Legista da PC DF e gostaria de saber se com o 
diploma de graduação em Odontologia poderia 
prestar o concurso para o referido cargo. Seu amigo 
Valdêncio Lezim o informou que para o ingresso na 
Carreira de Perito Médico-Legista da Polícia Civil do 
Distrito Federal é aceito apenas o diploma de 
Medicina. Assertiva. Lezim fez uma afirmação de 
todo correta. 

 

38. Situação hipotética. O Escrivão de Polícia da PC 
DF, Loquidáum Fikemcasa, foi cedido para ocupar 
um cargo em uma unidade do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal. Assertiva. É seguro afirmar que o 
Escrivão Loquidáum terá resguardado todos os 
direitos e vantagens de sua carreira, por ser essa 
cessão considerada de interesse policial civil. 

 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Brunno Lima e Guilherme Neves  

Julgue os três itens que se seguem, relacionados a 
lógica proposicional. 

 

39. A proposição “O Ministério Público da União 
abrange o Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios” pode ser corretamente representada 
pela expressão lógica P ∧ Q, em que P e Q são 
proposições simples adequadamente escolhidas. 

 

40. Se proposição “O cidadão realiza o agendamento 
presencial para emissão de carteira de identidade 
nas delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal se 
e somente se antes do atendimento ele faz a 
higienização das mãos” for verdadeira, então as 
proposições “O cidadão realiza o agendamento 
presencial para emissão de carteira de identidade 
nas delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal” e 
“O cidadão não faz a higienização das mãos antes do 
atendimento” terão os mesmos valores lógicos.  

 

41. Se A, B, C e D são proposições simples, então a 
proposição expressa por {[(𝐴 ∧ 𝐵)  ↔  (𝐶 ∨ 𝐷)] ∧
(𝐶 ∨ 𝐷)} → (𝐴 ∧ 𝐵) é uma tautologia.  

 

 

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

P1: Se o empresário possuía amplo acesso aos 
maiores eventos do Distrito Federal, então ele 
vendia entorpecentes nas festas. 

P2: O empresário possuía amplo acesso aos maiores 
eventos do Distrito Federal ou a Polícia Civil do 
Distrito Federal deu cumprimento a mandado de 
busca e apreensão na residência do empresário em 
Águas Claras. 

P3: Se a Polícia Civil do Distrito Federal deu 
cumprimento a mandado de busca e apreensão na 
residência do empresário em Águas Claras, então 
durante o cumprimento à ordem judicial foi 
apreendida grande quantidade de drogas. 

C: Portanto, se durante o cumprimento à ordem 
judicial não foi apreendida grande quantidade de 
drogas, então o empresário vendia entorpecentes 
nas festas. 

 

Considerando esse argumento, julgue os três itens 
seguintes.  

 

42. O argumento apresentado é um argumento 
válido.  

 

43. A proposição P1 é logicamente equivalente a “O 
empresário não possuía amplo acesso aos maiores 
eventos do Distrito Federal ou ele vendia 
entorpecentes nas festas, mas não ambos”. 

 

44. A negação da proposição P3 é logicamente 
equivalente a “A Polícia Civil do Distrito Federal deu 
cumprimento a mandado de busca e apreensão na 
residência do empresário em Águas Claras, mas 
durante o cumprimento à ordem judicial não foi 
apreendida grande quantidade de drogas”. 

 

O coach Rafael Moreno, com o intuito de estudar os 
resultados das suas técnicas de estudo, definiu os 
eventos aleatórios A = “o aluno faz simulados” e B = 
“o aluno melhora o seu desempenho” e representou 
suas probabilidades, respectivamente, por P(A) e 
P(B). Os eventos complementares de A e B são 
representados, respectivamente, por 𝐴 ̅e 𝐵 ̅. 
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Considerando que 𝑃(𝐴) = 0,40 e que as 
probabilidades condicionais 𝑃(𝐵|𝐴) e 𝑃(𝐵|𝐴 ̅) 
valem, respectivamente, 0,10 e 0,30, julgue os itens 
subsequentes.   

 

45.  Os eventos A e B são independentes. 

 

46. 0,10 < 𝑃(𝐴|𝐵) < 0,20. 

 

47. 0,03 < 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) < 0,05. 

 

O professor Ricardo Vale encomendou uma pesquisa 
entre alguns alunos sobre o uso das seguintes 
ferramentas da assinatura ilimitada do Estratégia: 
Trilha Estratégica (T), Mapas Mentais (M) e Mapa 
da Lei (L). A pesquisa revelou que cada um dos 
alunos entrevistados utiliza pelo menos uma dessas 
ferramentas. As quantidades de alunos 
entrevistados que utilizam essas ferramentas estão 
mostradas na tabela a seguir. 

 

 

Com base nas informações e na tabela acima, julgue 
os próximos itens. 

 

48. A quantidade de alunos que utiliza apenas uma 
das ferramentas acima é maior do que 300. 

 

49. Mais de 300 alunos utilizam apenas duas das 
ferramentas citadas. 

 

50. Nenhum aluno utiliza a Trilha Estratégia e os 
Mapas Mentais. 

 

 

 

 

 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Ricardo Vale 

No que se refere aos direitos e deveres individuais e 
coletivos, considerando o disposto na Constituição 
Federal, julgue os itens a seguir:  

 

51. Determinada autoridade policial, durante a 
realização de buscas no escritório de um advogado, 
apreendeu diversos CDs que continham 
documentos e gravações em vídeo envolvendo 
suspeitos no caso sob investigação. Nesse caso, 
considera-se que a autoridade não poderia ter 
apreendido o material, já que a quebra do sigilo das 
comunicações dos dados em questão dependeria de 
autorização judicial. 

 

52. O habeas corpus pode ser ajuizado por qualquer 
pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira e 
independentemente de capacidade civil, mas não 
pode ser impetrado em favor de terceiros, já que 
somente o titular do direito de locomoção que está 
sendo restringido ou ameaçado poderá fazê-lo. 

 

Julgue as próximas assertivas, a respeito das normas 
concernentes à segurança pública, presentes na 
CF/88:  

 

53. A polícia penal do Distrito Federal subordina-se 
ao respectivo Governador, embora seja organizada 
e mantida pela União. 

 

54. Compete à Polícia Federal apurar infrações 
penais em detrimento de bens e interesses da 
União, incluindo suas autarquias, empresas públicas 
e sociedades de economia mista. 

 

Julgue o próximo item, com base no que dispõe a 
Constituição Federal acerca dos direitos políticos:  

 

55. Os analfabetos são absolutamente inelegíveis, 
embora possam alistar-se como eleitores. 

 

Considerando as regras atinentes aos direitos de 
nacionalidade, julgue o item a seguir:  
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56. O português que usufrui da condição de 
equiparado a brasileiro não poderá solicitar sua 
naturalização. 

 

No que diz respeito às disposições constitucionais 
sobre os direitos sociais, julgue o item a seguir: 

 

57. O direito de greve, por não exigir qualquer 
prestação positiva por parte do Poder Público e 
pressupor a abstenção estatal para o seu exercício, 
deve ser considerado uma liberdade individual, e 
não um direito social. 

 

 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

58. O conflito aparente de normas é o conflito que 
ocorre quando duas ou mais normas são 
aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Há 
conflito porque mais de uma pretende regular o 
fato, mas é um conflito aparente, porque, com 
efeito, apenas uma delas acaba sendo aplicada à 
hipótese. 

Fernando Capez. Curso de direito penal, v .I: parte 
geral.16.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012 (com 
adaptações). 

Com base no texto acima e nos princípios utilizados 
para a solução do conflito aparente de normas 
penais, julgue o item seguinte. 

Situação hipotética: Considere que Adolfo, 
querendo apoderar-se de bens existentes no 
interior de uma casa habitada, tenha adentrado o 
local e subtraído telas de LCD e forno micro-ondas. 

Assertiva: Adolfo não responderá pelo crime de 
violação de domicílio, mas somente pelo crime de 
furto, de acordo com o princípio da consunção 

 

59. Segundo entendimento do STJ, do STF e da 
doutrina dominante acerca do direito penal, julgue 
o item subsequente. 

As leis temporárias, diversamente das leis 
excepcionas, têm ultra-atividade. 

 

 

 

60. Acerca da aplicação da lei penal brasileira, julgue 
o item subsecutivo. 

Os crimes praticados no exterior ficarão sujeitos à lei 
brasileira quando forem cometidos contra a Fé 
Pública municipal. 

 

61. Acerca dos princípios e fontes do direito penal, 
julgue Certo ou Errado.  

As medidas provisórias podem regular matéria penal 
nas hipóteses de leis temporárias ou excepcionais. 

 

62. João e Pedro ajustaram entre si a prática de um 
furto a uma loja de produtos importados que 
julgavam estar abandonada. Segundo o acerto, João 
entraria na loja, de lá subtrairia um televisor, no 
valor de R$ 3.500,00, e retornaria ao carro em que 
Pedro, ao volante, o estaria aguardando. 

No dia do crime, 15 de março de 2004, por volta das 
onze horas da manhã, João, ao ingressar na loja, 
deparou-se com Maria, que lá estava sem que João 
ou Pedro o soubessem. Antes de subtrair o 
televisor, João, com a intenção de matar Maria e 
com isso assegurar o proveito da subtração, atacou-
a com uma faca e produziu ferimentos que 
acarretaram, posteriormente, a retirada de um de 
seus rins. Maria, no momento da investida de João, 
resistiu e atingiu-o com um forte soco, que 
provocou a fratura de um dos ossos do rosto de 
João. 

Impossibilitado de prosseguir no ataque a Maria, em 
razão da intensa dor que sentiu no rosto, João fugiu 
e levou consigo o televisor para o carro em que 
Pedro o aguardava. 

Maria, empregada da loja, mesmo ferida pela faca 
utilizada por João, telefonou para a polícia, que, 
imediatamente, de posse da descrição de João e do 
carro utilizado na fuga, pôs-se a procurá-lo nas 
redondezas. 

No final da tarde, a polícia efetuou a prisão de João e 
de Pedro, que já tinham vendido a Carlos, sabedor 
da origem criminosa, o televisor subtraído da loja. 

A respeito da situação hipotética acima, julgue o item 
a seguir. 

Pedro deve responder pelo crime de furto na 
qualidade de partícipe e terá, por isso, sua pena 
atenuada. 
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63. Situação hipotética: Mulambo entra em uma loja 
de celulares, afim de roubar, com o uso de violência 
e grave ameaça, um Iphone para seu uso pessoal, 
pois naquela manhã seu Samsung veio a dar perda 
total. Ao anunciar o assalto, foi surpreendido pelo 
segurança que aplicou vários golpes de artes 
marciais, porém sem sucesso, pois Mulambo 
conseguiu se desvencilhar, atirar e fugir, nada 
levando. O segurança veio a óbito, imediatamente, 
no local. 

Assertiva: Ainda que o Mulambo não tenha 
conseguido levar o aparelho celular, restou 
configurado o crime de latrocínio. 

 

64. Considere que Zaqueu, penalmente imputável, 
horas após ter sido injustamente provocado por 
João, agindo sob influência de violenta emoção, 
tenha desferido uma facada em João, resultando a 
sua morte.  Nessa situação, Zaqueu responderá por 
homicídio privilegiado e fará jus à redução de um 
sexto a um terço da pena. 

 

65. Em relação às várias formas de aborto ilícito 
previstas pelo Código Penal, julgue o item seguinte. 

A lei exige autorização judicial para o aborto 
realizado por médico em mulher que lhe solicita o 
abortamento do feto por ser ele resultante de 
estupro. 

 

66. No que concerne aos crimes contra a seguridade 
social, aos delitos contra a administração pública e 
aos crimes contra a fé pública, julgue o próximo 
item. 

O delito de apropriação indébita previdenciária 
prescinde do dolo específico e constitui crime 
omissivo próprio, que se perfaz com a mera 
omissão de recolhimento da contribuição 
previdenciária dentro do prazo e das formas legais. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Luciana Peixoto 

67. Sobre os direitos constitucionais aplicáveis ao 
Processo Penal, julgue a alternativa como certa ou 
errada. 

 

O princípio da vedação das provas ilícitas está 
expresso no art. 5º da Constituição Federal de 1988 
e estabelece que as provas obtidas por meios ilícitos 
não são admitidas no processo, exceto se forem os 
únicos elementos para condenação nos crimes 
contra a vida, pela gravidade em concreto dos fatos. 

 

68. A Lei 9.099/95 estabelece institutos 
despenalizadores para evitar o cárcere nos crimes 
de menor potencial ofensivo; sobre a suspensão 
condicional do processo, julgue o item abaixo. 

A suspensão condicional do processo só será cabível 
nos crimes de menor potencial ofensivo que a pena 
mínima cominada for igual ou inferior a um ano. 

 

69. Sobre a aplicação da lei processual no tempo, 
julgue o item a seguir. 

O Código de Processo Penal estabelece que o 
princípio do efeito imediato ou da aplicação 
imediata (tempus regit actum) aplica-se como regra 
à legislação processual penal, sem prejuízo da 
validade dos atos realizados sob a vigência da lei 
anterior. 

 

Sobre o tema “prisões”, julgue como certo ou errado 
as alternativas 70 a 72. 

 

70. Considera-se em flagrante delito quem está 
cometendo a infração penal ou é perseguido, até 24 
horas após o crime, pela autoridade policial em 
situação que faça presumir ser o autor da infração. 

 

71. A prisão preventiva possui prazo de 5 dias, 
prorrogáveis por mais cinco e no caso de crimes 
hediondos, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por 
até mais 30 dias se comprovada a necessidade da 
medida. 

 

72. Será admitida prisão preventiva nos crimes 
dolosos punidos com pena privativa de liberdade 
máxima superior a 4 (quatro) anos.  
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Com respaldo nos dispositivos presentes no Código 
de Processo Penal pertinentes ao Inquérito Policial, 
julgue os itens 73 a 75. 

 

73. A notitia criminis apócrifa de crime grave, por si 
só, impõe a instauração direta de inquérito policial 
pela Autoridade Policial, para que posteriormente 
seja feita a verificação se a notícia é materialmente 
verdadeira. 

 

74. O inquérito policial não pode ser arquivado pelo 
Delegado de Polícia, nem mesmo nos casos em que 
não foi identificado o autor dos fatos, após 
esgotadas as diligências. 

 

75. Nos crimes de ação privada o inquérito policial 
será iniciado de ofício, mediante requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 

 

 
DIREITOS HUMANOS 

Ricardo Torques 

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

 

76. A doutrina entende que os direitos humanos e os 
direitos fundamentais constituem expressões 
sinônimas em razão de sua relevância para a 
proteção do indivíduo objetivando a proteção de 
sua dignidade. 

 

77. Embora o Poder Constituinte Derivado permita 
ao legislador a modificação do texto constitucional, 
este não poderá ser exercido de modo a extinguir 
ou reduzir o alcance de direitos fundamentais. 

 

78. Os direitos humanos são expressamente 
considerados como norma imperativa em sentido 
estrito (jus cogens) e gozam de superioridade 
normativa em relação às demais normas 
internacionais. 

 

79. Os órgãos internacionais detêm legitimidade para 
atuar sempre que for detectada uma ofensa aos 
direitos humanos, ainda que os órgãos internos já 
estejam atuando no caso concreto. 

 

80. A responsabilização internacional caracteriza-se 
pela violação a uma norma de Direito Internacional 
e o surgimento do dever de reparar o dano causado. 
Assim, a responsabilização apresenta apenas duas 
finalidades: repressiva e preventiva. 

 

81. O PNDH-3 (Programa Nacional de Direitos 
Humanos), aprovado pelo Decreto nº 7.037/2009, 
restringe ao plano federal, de modo que os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar 
seus próprios programas, sendo vedada a sua 
adesão ao Programa Nacional. 

 

82. A liberdade de expressão direciona-se à proteção 
das opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis 
ou convencionais e, também, àquelas que são 
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, 
humorísticas, bem como às que não são 
compartilhadas pelas maiorias. 

 

83. Embora a República Federativa do Brasil seja um 
Estado laico, sem uma religião oficial, garante a 
liberdade de consciência e de crença, permitindo o 
livre exercício de cultos religiosos. Assim, não há 
qualquer óbice na oficialização da Bíblia como livro-
base de fonte doutrinária para fundamentar 
princípios, usos e costumes de comunidades, igrejas 
e grupos. 

 

 

INFORMÁTICA 
Diego Carvalho / Renato Costa 

Sobre redes de comunicação, analise os itens a seguir.  

 

84. Dentro do contexto de arquiteturas de rede, é 
possível diferenciar uma rede par-a-par de uma 
rede cliente/servidor pela presença de uma 
hierarquia entre as máquinas envolvidas. 
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85. O Protocolo de Internet – Internet Protocol (IP) – 
é um protocolo de roteamento de pacotes, de 
melhor esforço e sem conexão, sendo responsável 
por formar a base da Internet. Apesar disso, trata-se 
de um protocolo não-confiável. 

 

Sobre ferramentas de busca e pesquisa, analise o 
item a seguir. 

 

86. Para encontrar sites relacionados a um outro site 
de referência por meio do Google, recomenda-se 
utilizar uma combinação de operadores: o operador 
“site”, buscando por um site específico precedido 
do operador “~”, que busca por sinônimos de 
pesquisa. 

 

Sobre navegadores web e correio eletrônico, analise 
o item a seguir. 

 

87. Por meio do Internet Explorer, é possível utilizar 
diversos atalhos que agilizam a navegação. Um 
policial civil que deseje exibir os downloads, fechar 
a guia e exibir o histórico deve pressionar em 
sequência os atalhos CTRL+J, CTRL+W e CTRL+H. 

 

88. O Protocolo SMTP é responsável pela 
transmissão de mensagens de correio eletrônico 
pela internet. Por padrão, ele opera na porta TCP 
110, sendo utilizado para enviar mensagens de um 
cliente para um servidor e também para a troca de 
mensagens entre servidores. 

 

Sobre malwares e antimalwares, julgue os itens a 
seguir. 

 

89. É possível executar uma política de filtragem 
baseada na combinação de endereços lógicos e 
números de porta, examinando os dados recebidos 
e determinando a partir de regras específicas e 
preestabelecidas aquilo que será ou não permitido 
– o tipo de firewall que faz esse tipo de operação é o 
Filtro de Pacotes. 

 

 

 

90. O Trojan Horse – também chamado de Cavalo de 
Troia – é um programa que, além de executar as 
funções para as quais foi aparentemente projetado, 
também executa outras funções, normalmente 
maliciosas, e sem o conhecimento do usuário. 

 

Sobre a Hierarquia DIKW, julgue o item a seguir. 

 

91. Informações são fatos objetivos e discretos sobre 
eventos que – quando aplicados em um contexto – 
tornam-se conhecimento tácito ou explícito. 

 

Sobre Modelagem Conceitual, julgue o item a seguir. 

 

92. Os modelos de dados conceituais utilizam 
conceitos como entidades, atributos e 
relacionamentos. Uma entidade representa um 
objeto ou conceito do mundo real, como um 
funcionário; um atributo representa alguma 
propriedade de interesse que descreve melhor uma 
entidade, como o nome ou o salário do funcionário; 
e um relacionamento entre duas ou mais entidades 
representa uma associação entre elas – por 
exemplo, um relacionamento TRABALHA-EM entre 
um funcionário e um projeto.  

 

Sobre Mineração de Dados, julgue o item a seguir. 

 

93. A mineração de dados costuma ser executada 
com alguns objetivos finais ou aplicações. De um 
modo geral, esses objetivos se encontram nas 
seguintes classes: classificação, regressão, regras de 
associação e clusterização. Além disso, é comum 
utilizar técnicas como: previsão, identificação, 
classificação e otimização a fim de descobrir novas 
informações. 

 

Para julgar os itens a seguir, analise o código a seguir 
escrito em Python. 
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94. A execução do código anterior resultará em: 
['estrategia', 1997, 2000]. 

 

95. Para atualizar o quarto item da lista para 3000, 
pode-se utilizar o código list1[3] = 3000; 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Herbert Almeida 

Julgue os itens a seguir acerca dos poderes e dos atos 
administrativos. 

 

96. O poder hierárquico abrange as relações de 
coordenação e de subordinação típicas do exercício 
da função administrativa, permitindo que o 
superior possa rever os atos do subordinado, 
inclusive em relação ao mérito da decisão. 

 

97. Caso uma autoridade exonere um servidor 
ocupante de cargo em comissão, a realização da 
motivação será prescindível, mas se realizada 
tornará a validade do ato vinculada à validade dos 
motivos indicados para a sua edição. 

 

Um empregado de uma empresa pública responsável 
pela distribuição de energia elétrica em 
determinado estado da Federação deixou, durante o 
serviço de manutenção, de ativar o freio de mão do 
veículo da empresa. Por causa disso, o veículo se 
deslocou e atingiu o muro da casa de um terceiro. 

 

Considerando a situação hipotética acima, julgue os 
itens seguintes sobre a responsabilidade civil do 
Estado, o controle da administração e a organização 
administrativa. 

 

98. A empresa pública será civilmente responsável 
pelo prejuízo, mas poderá mover ação de regresso 
contra o empregado, caso demonstre que houve 
dolo ou culpa em sua conduta. 

 

 

 

99. A empresa pública, por possuir personalidade 
jurídica de direito privado, não estará sujeita ao 
controle externo do respectivo tribunal de contas. 

 

100. A criação dessa empresa pública constitui 
hipótese de descentralização administrativa por 
delegação. 

 

Sobre os agentes públicos, julgue os itens seguintes. 

 

101. Ainda que a Constituição Federal assegure aos 
servidores a revisão geral anual, o chefe do Poder 
Executivo poderá deixar de enviar, ao Poder 
Legislativo, projeto de lei de revisão anual, desde 
que se pronuncie motivadamente acerca dos 
motivos pelos quais não propôs a concessão da 
revisão. 

 

102. Situação hipotética: José é servidor público 
efetivo, submetido às regras da Lei nº 8.112/1990, 
e pretende gozar de licença para tratar de 
interesses particulares. Assertiva: como a licença é 
concedida sem vencimentos, José poderá gozá-la, 
ainda que esteja no período do estágio probatório. 

 

 

CONTABILIDADE  
William Notário 

Considere que a empresa Notario’s apresentou a 
seguinte tabela, com as operações em determinado 
mês. 

 

Com relação as operações apresentadas pela 
empresa Notario’s em determinado mês, julgue os 
itens a seguir. 
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103. No item IV, haverá um débito na conta clientes e 
um crédito na conta banco. 

 

104. Desconsiderando a incidência de juros, o item 
III pode ser contabilizado em um lançamento de 
primeira fórmula. 

 

A pessoa jurídica tributada com base no lucro real 
deverá manter o livro razão ou fichas utilizadas 
para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os 
lançamentos efetuados no livro diário. Com relação 
ao livro razão, julgue o item subsequente. 

 

105. A escrituração do livro razão deverá ser 
individualizada, obedecendo-se à ordem 
cronológica das operações. 

 

Julgue o item seguinte, acerca do patrimônio das 
empresas e dos principais fatos que provocam sua 
variação. 

 

106. A elaboração de um parecer de auditoria sobre 
a correta aplicação dos princípios fundamentais da 
contabilidade constitui um fato contábil. 

 

Com relação aos livros do empresário e à sua 
escrituração, julgue o item a seguir. 

 

107. O empresário e a sociedade empresária são 
obrigados a adotar um sistema de contabilidade, 
mecanizado ou não, com base na escrituração 
uniforme de seus livros, em correspondência com a 
documentação respectiva, e a levantar anualmente 
o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

 

Acerca das demonstrações contábeis, julgue os 
próximos itens. 

 

108. O balanço patrimonial é a representação que 
demonstra as origens e aplicações de recursos 
econômicos, ativo e passivo, respectivamente. 

 

109. Na DRE de uma empresa comercial, para a 
apuração do lucro bruto operacional, as deduções 
das vendas e o custo das mercadorias vendidas são 
subtraídos diretamente da receita bruta de vendas. 

 

Com relação aos tipos, às funções e à estrutura das 
contas contábeis, julgue o item a seguir. 

 

110. As contas devem ser classificadas como estáveis 
ou instáveis, quando avaliadas pelo critério de 
variação na natureza do seu saldo. 

 

Com relação à natureza do patrimônio e aos 
mecanismos para o seu controle, julgue os itens a 
seguir.  

 

111. Sabendo que a contabilidade registra apenas os 
eventos contábeis que impactam economicamente a 
equação básica contábil: ativo = passivo + 
patrimônio líquido, pode-se afirmar que uma 
análise de proposta de fornecedor não afeta a 
equação básica contábil. 

 

112. Na equação patrimonial ativo = passivo + 
patrimônio líquido, o patrimônio líquido está 
diretamente relacionado ao ativo.  

 

A respeito das demonstrações contábeis, julgue os 
itens abaixo. 

 

113. Uma empresa que divulgue a demonstração das 
mutações do patrimônio líquido pode decidir se 
divulgará ou não a demonstração dos lucros e 
prejuízos acumulados, pois aquela demonstração já 
contempla todas as mudanças decorrentes das 
alterações do resultado da entidade. 

 

Com referência a movimentações do patrimônio 
líquido, segundo a Lei nº 6.404/76, julgue o item 
abaixo.  
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114. No recebimento de dinheiro de acionistas para 
integralização do capital social subscrito, deverá 
haver um registro a crédito do capital social ou da 
conta que registra o capital a integralizar. 

 

 

ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

Uma pesquisa foi realizada com alunos matriculados 
no Pacote para Agente da PCDF no Estratégia 
Concursos. Para tanto, uma amostra de alunos foi 
selecionada aleatoriamente e cada um dos alunos 
selecionados indicou uma nota X que permite 
avaliar a qualidade dos cursos. O box-plot a seguir 
mostra, esquematicamente, a distribuição das 
notas. A tabela apresenta estatísticas descritivas 
referentes a essa distribuição. 

                

 

 

 

Com base nessas informações, julgue os itens a 
seguir. 

 

115. O diagrama box-plot indica a existência de pelo 
menos dois outliers (observações atípicas). 

 

116. O coeficiente de variação da distribuição é 
superior a 20%. 

 

117. O desvio quartílico da distribuição é igual a 1. 

 

118. A amplitude total da amostra é igual a 10. 

 

119. X representa uma variável qualitativa ordinal. 

 

120. A distribuição de X apresenta assimetria à 
esquerda (assimetria negativa). 
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno / Carlos Roberto  

“Trata-se de um crime de ódio. O conceito surgiu na década de 1970 com o fim de reconhecer e dar 
visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e violência sistemática contra as mulheres, que, em 
sua forma mais aguda, culmina na morte. Essa forma de assassinato não constitui um evento isolado e 
nem repentino ou inesperado; ao contrário, faz parte de um processo contínuo de violências, cujas raízes 
misóginas caracterizam o uso de violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, 
físicos e sexuais, como o estupro, e diversas formas de mutilação e de barbárie.” 

Eleonora Menicucci, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência (Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República). Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/ blog/atualidades-vestibular/entenda-a-lei-do-feminicidio-e-por-que-e-

importante/. Acesso em: 13/01/2019. 

 
O início do ano de 2018 foi marcado pelo assassinato de Marielle Franco, que chocou a população 
brasileira. Mulher, negra, mãe e moradora da favela da Maré, Marielle Franco era vereadora da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro e, no dia 14 de março, foi morta em um atentado. Treze tiros atingiram o 
veículo onde ela estava. A comoção pública e a transformação de seu nome em símbolo de resistência são 
sinais de que a violência contra a mulher está deixando de ser naturalizada. 

Atlas da Violência 2018. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/ stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf. 
Acesso em: 13/01/2019. 

 
A partir das ideias dos textos precedentes, que têm caráter unicamente motivador, redija um texto 
dissertativo acerca do seguinte tema: 
 
FEMINICÍDIO: PROBLEMA SOCIAL A SER ENFRENTADO NO BRASIL 
 
Em seu texto, aborde, necessariamente: 

a) o feminicídio como problema social; [valor: 9,50 pontos]  
b) o feminicídios como expressão da desigualdade de gênero; [valor: 9,50 pontos] 
c) o papel da polícia civil no enfrentamento da situação. [valor: 9,50 pontos] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/
http://www.ipea.gov.br/
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito 

 
https://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-05-07-20 

 
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-Agente-05-07-20
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/sistema-de-questoes/#/

