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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-11-07-20 
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PORTUGUÊS 
Janaina Arruda 

Texto I 
 

A originalidade e a capacidade de enxergar o 
mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, 
características dos maiores pensadores. Exemplo disso é o 
romeno Serge Moscovici, um dos grandes nomes da 
psicologia. Quando os olhares na psicologia social estavam 
voltados para o indivíduo, ele desenvolveu, em 1961, uma 
teoria que enxerga as representações sociais e as ideias a 
partir do coletivo e dos grupos sociais. A Teoria das 
Representações Sociais, como é chamada, revolucionou a 
ciência nessa área e, até hoje, repercute nos campos da 
sociologia, da comunicação e da antropologia.  

A importância de Moscovici para a ciência 
mundial foi reconhecida por dez universidades da Europa 
e da América do Norte, que lhe conferiram o título de 
Doutor Honoris Causa. Em julho de 2007, a UnB tornou-se a 
primeira instituição de ensino superior da América Latina 
a homenagear o especialista com a honraria, outorgando-
lhe o título durante a V Jornada Internacional e III 
Conferência Brasileira sobre Representação Social, em 
Brasília – DF.  
 

Camila Rabelo. Moscovici é Doutor Honoris Causa. 
Internet: (com adaptações) 

 

01. Infere-se do texto que Serge Moscovici foi um dos 
nomes mais importantes relacionados à psicologia.  

 

02. De acordo com o texto, a Teoria das 
Representações Sociais ainda repercute nos campos 
da sociologia, pois revolucionou toda a ciência.  

 

03. A originalidade e a capacidade de enxergar o 
mundo sob diferentes perspectivas são atributos 
exclusivos dos maiores pensadores da história. 

 

04. A teoria de Moscovici parte da coletividade e dos 
grupos sociais para vislumbrar as ideias e as 
representações socias por elas realizadas. 

 

05. No trecho “A originalidade e a capacidade de 
enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, 
sem dúvida, características dos maiores 
pensadores” o deslocamento de “sem dúvida”, com 

a retirada das vírgulas, para o final da estrutura, 
manteria a correção gramatical do período.  

 

06. A substituição do verbo “enxerga” no primeiro 
parágrafo por “enxergava” manteria o sentido 
original e preservaria o valor de atualidade da 
teoria expressa pelo autor, sem cometer qualquer 
desvio gramatical. 

 

07. O termo “repercute”, no primeiro parágrafo, 
significa ressoar, reverberar.  

 

08. A locução “foi reconhecida”, presente no segundo 
parágrafo, pode ser substituída por “reconheceu-
se”, mantendo a correção gramatical no período.  

 

09. A palavra LHE em suas duas ocorrências no 
segundo parágrafo desempenha a mesma função 
sintática.  

 

10. O termo “campos da sociologia” presente no 
primeiro parágrafo poderia ser substituído por 
“campos sociais”, sem causar prejuízo ao aspecto 
gramatical ou para a coerência do texto.  

 

Texto II  

Não é fácil ser um organismo. Em todo o 
universo, pelo que sabemos até agora, só existe um lugar, 
um posto avançado discreto da Via Láctea 

 

 chamado Terra, que sustentará você e, mesmo assim, com 
muita má vontade.  

Do fundo da fossa oceânica mais profunda ao 
topo da montanha mais elevada, a zona que abrange quase 
toda a vida conhecida, existem menos de vinte quilômetros 
― não muito se comparados com a vastidão do cosmo 
como um todo.  

Para os seres humanos, a situação é ainda pior, 
porque pertencemos por acaso ao grupo de seres vivos 
que tomaram a decisão precipitada, mas ousada, 400 
milhões de anos atrás, de rastejar para fora dos oceanos, 
tornando-se terrestres e respirando oxigênio. Em 
consequência, nada menos que 99,5% do espaço habitável 
do mundo em termos de volume, de acordo com uma 
estimativa, estão fundamentalmente ― em termos 
práticos, completamente ― fora do nosso alcance.  
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Não se trata apenas de que não conseguimos 
respirar na água, mas de que não suportaríamos as 
pressões. Como a água é cerca de 1.300 vezes mais pesada 
que o ar, as pressões aumentam rapidamente à medida 
que se desce ― o equivalente a uma atmosfera para cada 
dez metros de profundidade. Em terra, se você subisse em 
uma construção de 150 metros ― a catedral de Colônia ou 
o monumento de Washington, digamos ―, a mudança de 
pressão, de tão pequena, seria imperceptível. No entanto, à 
mesma profundidade na água, suas veias se contrairiam e 
seus pulmões se comprimiriam até ficar do tamanho de 
uma lata de refrigerante.  

 

Bill Bryson. O planeta solitário. In: Breve história de quase tudo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 247-8 (com 

adaptações). 

 

11. O texto trata essencialmente de questões 
relacionadas à vida humana no planeta terra.  

 

12. Nota-se que se trata de um texto narrativo, uma 
vez que o uso da expressão “não é fácil ser um 
organismo” no começo do texto denota 
envolvimento do narrador.  

 

13. O texto apresenta, nos parágrafos iniciais, uma 
contextualização acerca do ambiente em que o ser 
humano vive na terra, delimita essa ambientação e 
estabelece limites para que exista vida no planeta.  

 

14. Conforme o texto, mesmo que o ser humano 
conseguisse respirar na água, isso ainda não seria 
suficiente para a sobrevivência em decorrência dos 
reflexos da pressão sofrida. 

 

15. O termo “organismo” é sujeito da forma verbal 
“é” e “ser” no primeiro período do texto.  

 

16. No trecho “Em todo o universo, pelo que sabemos 
até agora, só existe um lugar, um posto avançado 
discreto da Via Láctea chamado Terra, que 
sustentará você e, mesmo assim, com muita má 
vontade” a palavra em destaque introduz uma 
explicação para o lugar que sustentará a vida na 
Terra.  

 

 

17. O trecho “Em consequência, nada menos que 
99,5% do espaço habitável do mundo em termos de 
volume, de acordo com uma estimativa, estão 
fundamentalmente ― em termos práticos, 
completamente ― fora do nosso alcance” poderia 
ser corretamente reescrito, mantendo-se a 
coerência e a correção gramatical como: 
Consequentemente, nada menos que 99,5% do 
espaço em que pode haver vida no mundo em 
termos de volume, de acordo com uma estimativa, 
estão – fundamentalmente em termos práticos – 
completamente fora do nosso alcance. 

 

18. O primeiro período do quarto parágrafo 
apresenta ideia de oposição entre respirar na água 
e suportar as pressões.  

 

19. No trecho “Como a água é cerca de 1.300 vezes 
mais pesada que o ar, as pressões aumentam 
rapidamente à medida que se desce” o termo em 
destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido por: Já que ou Porque.  

 

20. O uso do pronome pessoal na primeira pessoal do 
plural, presente no texto, indica que o narrador se 
inclui na interlocução que apresenta.  

 

 

INGLÊS 
Roberto Witte 

Covid-19: unthinkable menace 
 

Accused criminals across the United States have 
started using the threat of deadly Covid-19 infection as a 
weapon in attacks on police, retail clerks and grocers 
trying to keep the nation fed during lockdown. 

Threats of spreading Covid-19, the disease 
caused by the coronavirus outbreak, have occurred from 
coast to coast, raising questions about whether states will 
move to criminalize the weaponization of the coronavirus, 
the way more than half of US states made undisclosed HIV 
exposure a crime when the HIV/Aids crisis erupted in the 
1980s. 
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A San Antonio, Texas, man claimed in a Facebook 
post that he paid someone to spread coronavirus at 
grocery stores. While his threat was deemed false, he too 
was arrested and charged with a biological weapons hoax. 
He claimed he was trying to deter people from visiting 
stores in an effort to prevent the spread of the virus, 
federal prosecutors in Texas said. 

New Jersey is among the first states to consider 
making it a crime to issue a “credible threat to infect 
another with Covid-19 or similar infectious disease that 
triggered public emergency”, said a spokesman for the 
National Conference of State Legislatures. 

Advocates for HIV-positive people said states 
drafting such laws should be careful not to make them so 
broad that they punish poor and minority communities, as 
studies show HIV criminalization has, according to the 
Williams Institute on Sexual Orientation and Gender 
Identity Law and Public Policy at UCLA School of Law. 

“These threats will not be taken lightly, and 
those found guilty will be punished to the fullest extent of 
the law.” 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/14/us-coronavirus-
weapon-attacks-police-retail-grocers (adapted) 

 

Based on the text above, judge the following 
items. 

 

21. We can infer that members of the population are 
actually infecting the police, retail clerks and 
grocers with Coronavirus. 

 

22. The word “advocates” (paragraph 5) can be 
replaced by “lawyers” without changing the 
meaning of the sentence. 

 

23. Facebook has been used by plenty of people to 
infect people with Covid-19 virus.  

 

24. The word “deemed” (paragraph 3) means 
“considered”. 

 

25. The verb “claim” (paragraph 5) cannot be 
replaced by “complain”. 

 
 
 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 

FEDERAL  
Leandro Signori 

A Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua – PNAD Contínua – divulgação 
anual, com dados do ano de 2019, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada 
em 06/05/2020, trouxe informações recentes sobre o 
Índice de Gini dos estados brasileiros. Os dados são com 
base em dois indicadores: rendimento médio mensal 
real recebido de todos os trabalhos e rendimento médio 
mensal real domiciliar per capita. 

A pesquisa confirma informações de anos 
anteriores, de que o Distrito Federal (DF) detém um dos 
piores Índices de Gini do Brasil, na comparação com os 
estados, mas já não está mais no topo da lista como o 
mais desigual na distribuição da renda. 

Pelo rendimento médio mensal real recebido 
de todos os trabalhos, ano de 2019, o pior Índice de Gini 
é o de Sergipe, o Piauí e o Distrito Federal estão em 
segundo. 

Pelo rendimento médio mensal real domiciliar 
per capita, ano de 2019, o pior Índice de Gini é o de 
Sergipe, seguido de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia, 
Rio Grande do Norte e Distrito Federal. 

Disponível em: https://bit.ly/2ZV7I3k (com adaptações) 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os 
itens a seguir referentes à realidade social, 
econômica e geográfica do Distrito Federal e da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e do Entorno (RIDE). 

 

26. A desigualdade de renda do DF, medida pelo 
Índice de Gini, é menor que no restante do Centro-
Oeste e maior do que a média do Brasil.  

 

27. O Plano Piloto é a região administrativa que mais 
concentra empregos no Distrito Federal, atraindo 
uma expressiva quantidade de trabalhadores 
residentes em outras regiões administrativas e de 
municípios do Entorno, reforçando a polarização 
socioeconômica que o DF exerce sobre cidades da 
RIDE.  

 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/14/us-coronavirus-weapon-attacks-police-retail-grocers
https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/14/us-coronavirus-weapon-attacks-police-retail-grocers
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28. O Distrito Federal possui um elevado 
desenvolvimento humano e uma elevada renda 
domiciliar per capita, indicadores que demonstram 
a equidade do desenvolvimento social entre as 
Regiões Administrativas e as cidades da Região 
Integrada de Desenvolvimento.  

 
 

LODF 
Rosenval Júnior 

29. A Segurança Pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida com base em 
alguns princípios, dentre eles o da ênfase 
no policiamento comunitário. Diante disso, e com 
base no que dispõe a LODF, julgue o item a seguir: 

A Polícia Civil do Distrito Federal pode dispor de 
unidade especializada na custódia de presos 
provisórios e bens apreendidos, devendo seu 
dirigente ser escolhido entre os integrantes da 
categoria funcional de Agente Policial de Custódia.  

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
Marcos Girão 

Conforme o Regimento Interno da Polícia Civil do 
Distrito Federal, julgue os itens. 

30. A Polícia Civil do Distrito Federal tem como visão 
institucional promover, integrada às instituições 
congêneres, a segurança pública, visando à 
preservação da ordem pública e à incolumidade das 
pessoas, por meio da apuração 

 

 de delitos, da elaboração de procedimentos formais 
destinados à ação penal e da adoção de ações 
técnico-policiais, com a preservação dos direitos e 
garantias individuais. 

 

31. São princípios institucionais da Polícia Civil do 
Distrito Federal a hierarquia, a disciplina, a 
unidade, a indivisibilidade, a autonomia funcional e 
administrativa, a legalidade, a moralidade, a 
impessoalidade, a participação comunitária e a 
unidade de doutrina e de procedimentos. 

 

 

 

 

32. Situação hipotética. O servidor da PC DF, 
Simplício Pulgas, está lotado na unidade orgânica 
da corporação que tem como atribuição, dentre 
outras, a de expedir, com exclusividade, certidões 
de registros criminais na Polícia Civil. Assertiva . É 
correto afirmar que o Sr. Pulgas trabalha na 
Corregedoria-Geral de Polícia Civil, órgão de 
direção superior e de controle interno da atividade 
policial civil, diretamente subordinada à Direção-
Geral de Polícia Civil.  

 

33. Situação hipotética. O Agente da PC DF, 
Sebastião Rico, está com dúvida sobre qual unidade 
orgânica da corporação desenvolve as atividades de 
inteligência, de contrainteligência e de operações de 
inteligência policial em investigações de repressão 
ao tráfico e consumo ilícito de drogas. Em resposta 
a seu questionamento, um dos colegas de profissão 
do Agente Rico, o informou que tal atribuição é da 
Divisão de Inteligência Policial, unidade orgânica 
subordinada ao Departamento de Atividades 
Especiais. Assertiva: Pode-se assegurar que é 
correta a afirmação do colega do Agente de Polícia 
Rico. 

 

34. É correto afirmar que cabe aos Agente de Polícia 
da PC DF, dentre outras atribuições, proceder a 
exames de balística forense, a exames periciais de 
informática e a exames periciais na área de 
engenharia legal e de meio ambiente. 

 

Considerando a Lei nº 4.878/1965, julgue os 
próximos itens: 

35. A remoção ex officio do funcionário policial só 
poderá efetivar-se após 02 anos, no mínimo, de 
exercício em cada localidade. No entanto, é possível 
que a remoção aconteça antes desse prazo em caso 
de imperiosa necessidade do serviço devidamente 
justificada. 

 

36. É correto afirmar que publicar, sem ordem 
expressa da autoridade competente, documentos 
oficiais, embora não reservados, ou ensejar a 
divulgação do seu conteúdo, no todo ou em parte, é 
considerada transgressão disciplinar punível com 
penalidade de suspensão. A suspensão não 
excederá a 90 (noventa) dias. 
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Segundo o texto da Lei nº 9.264/1996, julgue os itens 
que se seguem. 

37. As atividades dos servidores ocupantes dos 
cargos de Agente Policial de Custódia, no âmbito da 
Polícia Civil do Distrito Federal, deverão estar 
relacionadas às atribuições daquele cargo público. 

 

38. Será exigido para o ingresso na Carreira de Perito 
Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal o 
diploma de Física, Química, Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, Ciência da Computação, 
Informática, Geologia, Farmácia, Bioquímica, 
Mineralogia e Engenharia. Os diplomas de 
Odontologia e de Medicina são exigidos para o 
cargo de Perito Médico-Legista. 

 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves  

O setor de marketing do Estratégia possui 30 
funcionários, sendo 10 do sexo feminino. Com base 
nessa informação, julgue os itens a seguir. 

 

39. A quantidade de maneiras distintas de se 
selecionar 5 funcionários do setor de marketing de 
forma que 4 sejam do sexo feminino é superior a 
4.500. 

 

40. A quantidade de maneiras distintas de se 
selecionar 4 funcionários do setor de marketing de 
forma que pelo menos 2 sejam homens é superior a 
25.000. 

 

41. Se 2 pessoas são selecionadas simultaneamente e 
aleatoriamente, a probabilidade de que ambas 
sejam mulheres é superior a 10%. 

 

Em uma reunião de professores do Estratégia, os 
professores presentes foram separados nas equipes 
A, B e C, em que as quantidades de professores em 
cada equipe são números diretamente 
proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Nessa 
situação, julgue os itens a seguir. 

42. Se a equipe C tiver mais de 14 professores, então 
A e B, juntas, terão menos de 13 professores. 

 

43. É possível que a equipe A tenha 9 professores. 

 

44. A quantidade de professores nas equipes B e C, 
juntas, é igual a 4 vezes a da equipe A. 

 

Em uma pesquisa feita com 70 pessoas sobre o 
consumo de três frutas (banana, maçã e uva), foi 
constatado que: 

- 11 pessoas gostam de banana, maçã e uva; 

- 23 pessoas gostam de banana e uva; 

- 19 pessoas gostam de maçã e uva; 

- 27 pessoas gostam de banana e maçã; 

- 44 pessoas gostam de banana; 

- 40 pessoas gostam de maçã; 

- 34 pessoas gostam de uva. 

 

Com base nessas informações, julgue os itens a 
seguir.  

 

45. Entre as pessoas que participaram da pesquisa, 
15 pessoas não gostam de nenhuma das três frutas 
da pesquisa. 

 

46. Entre as pessoas que participaram da pesquisa, 
13 pessoas gostam de somente uma das três frutas 
mencionadas na pesquisa. 

 

47. Entre as pessoas que participaram da pesquisa, 
37 pessoas não gostam de uva. 

 

48. Entre as pessoas que participaram da pesquisa, 
26 pessoas não gostam de banana. 

 

49. Entre as pessoas que participaram da pesquisa, 
26 pessoas não gostam de maçã. 

 

50. A expressão [(𝑃 → 𝑄) → 𝑃] → 𝑃  é uma 
tautologia. 

 
 
 



8 
2º Simulado Especial – Concurso PCDF Agente - 11/07/2020 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

51. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o 
item que se segue.  

A Constituição Federal assegura a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. Dessa forma, 
constitui embaraço indevido a liberdade de 
informação a decisão judicial que determina a 
retirada do ar de postagem na internet que contém 
afirmações caluniosas e sabidamente inverídicas.  

 

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

João, cidadão e engenheiro civil, possui uma 
propriedade que, nos termos da lei, cumpre sua 
função social. Nesse caso, segundo o STF, tal 
situação impede que o Estado efetue a 
desapropriação da referida propriedade, ainda que 
por necessidade pública. 

 

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

Caio, renomado escritor brasileiro, é autor de obras 
que lhe rendem um volumoso retorno financeiro. 
Conforme disposto na Constituição Federal, Caio 
possui direito vitalício de utilização de suas obras, 
direito esse que poderá ser transmitido aos seus 
herdeiros, porém, em caráter temporário, conforme 
dispuser a lei. 

 

54. Em relação ao direito sociais e dos trabalhadores, 
julgue: 

Pedro, de 15 (quinze) anos de idade, está impedido 
de exercer qualquer trabalho, mas poderá exercer 
atividade laboral na condição de menor aprendiz. 

 

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

José, habilidoso jogador brasileiro, possui o sonho de 
jogar em clubes europeus. Ao se mudar para o país 
X da Europa, o governo respectivo exigiu, como 
requisito para o exercício da profissão de jogador, 
que José obtenha a nacionalidade correspondente. 
Nesse caso, assim que obtiver a nacionalidade 
estrangeira, José perderá a nacionalidade brasileira. 

 

56. Acerca dos partidos políticos, julgue o item a 
seguir: 

Os partidos políticos poderão utilizar recursos do 
fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, desde que cumpram, necessariamente, 
dois requisitos: obtenham, nas eleições para a 
Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por 
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação, com 
um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos 
válidos em cada uma delas; e tenham elegido pelo 
menos quinze Deputados Federais distribuídos em 
pelo menos um terço das unidades da Federação. 

 

57. Referente à segurança pública, julgue: 

De acordo com a CF as forças auxiliares e reserva do 
Exército subordinam-se, juntamente com as polícias 
penais estaduais e distrital, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

 

DIREITO PENAL 
Renan Araújo 

TEXTO-BASE para os itens 58 a 61 

Situação hipotética: José, ocupante de função 
de direção no Tribunal de Justiça do DF, exigiu de 
Pedro, advogado de uma das partes em determinado 
processo cível, a quantia de R$ 100,00, caso contrário, 
retardaria a expedição de um mandado de pagamento 
em favor do cliente de Pedro. Pedro aceitou a proposta 
indecorosa e pagou o valor exigido por José. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

58. Assertiva: José deverá responder pelo crime de 
concussão, consumada no momento em que exigiu a 
vantagem indevida, por se tratar de crime formal. 

 

59. Assertiva: Como pagou vantagem indevida a 
funcionário público, Pedro deverá responder pelo 
crime de corrupção ativa. 

 

60. Assertiva: A pena de José deverá ser aumentada 
em um terço por ser ele ocupante de função de 
direção em órgão da administração direta. 
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61. Assertiva: ainda que o valor exigido seja 
considerado inferior a um décimo do salário 
mínimo vigente à época do fato, não será cabível a 
aplicação do princípio da insignificância em favor 
de José. 

 

TEXTO-BASE para os itens 62 a 64 

Situação hipotética: Durante uma discussão 
por conta de desavenças futebolísticas em um bar 
localizado na Asa Norte (Brasília-DF), José agrediu 
Pedro com socos e pontapés. Em razão das agressões, 
Pedro foi levado imediatamente para o hospital. José 
empreendeu fuga, recusando-se a prestar socorro à 
vítima. Pedro, por conta das lesões, ficou com 
debilidade permanente na função mastigatória, em 
razão da perda dentária. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

62. Assertiva: José deverá responder pelo crime de 
lesão corporal grave, ante a debilidade permanente 
de função. 

 

63. Assertiva: Como José fugiu para evitar a prisão 
em flagrante, sem ter prestado socorro, sua pena 
será aumentada de um terço. 

 

64. Assertiva: Se ficar comprovado que Pedro era 
policial civil da PCDF, a pena de José será 
aumentada de um a dois terços. 

 

65. Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue o 
item a seguir:  

Há latrocínio consumado quando, num contexto de 
roubo, o agente consegue ter a posse sobre a coisa, 
independentemente da ocorrência do resultado 
morte. 

 

66. Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue o 
item a seguir: 

A diferença fundamental entre os tipos penais de 
estelionato e furto qualificado pelo emprego de 
fraude reside no fato de que neste último o agente 
emprega a fraude para que a vítima diminua sua 
vigilância sobre a coisa e possa, então, ocorrer a  

 

  subtração; no estelionato o agente emprega a fraude 
para que a vítima, enganada, entregue 
voluntariamente a vantagem indevida ao agente. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Fernando Bezerra 

67. O relatório é a peça de encerramento do 
inquérito policial, podendo o delegado de polícia 
realizar juízo de valor sobre os fatos.  

 

68. O processo perante o Juizado Especial orientar-
se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
formalidade, economia processual e celeridade, 
objetivando sempre a reparação dos danos sofridos 
pela vítima e a aplicação de pena não privativa de 
liberdade. 

 

69. Acerca da aplicação da lei processual penal, 
podemos afirmar que esta alcança até mesmo os 
processos de competência da Justiça Militar.  

 

70. De acordo com a Lei 9.099/95, a competência do 
Juizado Especial será determinada pelo lugar em 
que foi praticada ou consumada a infração penal. 

 

71. De acordo com a Constituição Federal, pode-se 
afirmar que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, 
de modo que ninguém poderá nela entrar sem o 
consentimento do morador, salvo, entre outros 
casos, na hipótese de desastre ou para prestar 
socorro.   

 

72. Em qualquer fase da investigação policial ou do 
processo penal, caberá a prisão preventiva 
decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação 
penal, ou a requerimento do Ministério Público, do 
querelante ou do assistente, ou por representação 
da autoridade policial.  
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73. Acerca do cumprimento de mandado de prisão à 
luz do Código de Processo Penal, podemos afirmar 
que o emprego de força física somente poderá ser 
utilizado caso o preso tente empreender fuga.  

 

74. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 
emissor da decisão revisar a necessidade de sua 
manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante 
decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar 
a prisão ilegal.   

 

75. No Inquérito Policial exercita-se o contraditório e 
a ampla defesa, a ponto da autoridade policial não 
ter discricionariedade para recusar a realização das 
diligências requisitadas pelo juiz ou MP. 

 

 

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 responsabilização estatal como sujeito passivo 
ocorre sempre diretamente, em decorrência de uma 
ação ou omissão, pelas violações que causarem a 
seus nacionais ou contra outro Estado, indivíduo ou 
grupo de indivíduos. 

 

77. Em caso de responsabilização estatal, a única 
obrigação possível é o pagamento de indenização. 

 

78. Os direitos e garantias individuais não podem ser 
objeto de deliberação de proposta tendente à sua 
abolição. 

 

79. A doutrina entende que os tratados 
internacionais de direitos humanos aprovados 
segundo o procedimento previsto no art. 5º, §3º da 
Constituição Federal possuem natureza de emendas 
constitucionais propriamente ditas. 

 

 

 

 

80. A vedação ao retrocesso (efeito cliquet) já se 
manifestou na jurisprudência nacional quando da 
declaração de inconstitucionalidade do voto 
impresso. 

 

81. O PNDH-3 (Programa Nacional de Direitos 
Humanos), aprovado pelo Decreto nº 7.037/2009, 
impede que sejam firmadas parcerias com outros 
órgãos buscando a sua efetiva implementação. 

 

82. Ao tratar sobre a inviolabilidade domiciliar, o 
conceito de casa deve ser compreendido como 
qualquer compartimento privado não aberto ao 
público, onde alguém exerce profissão ou atividade 
compreendendo, inclusive, os escritórios e 
consultórios profissionais. 

 

83. O Supremo Tribunal Federal entende que não 
serve à persecução criminal notícia de prática 
criminosa sem identificação da autoria, 
consideradas a vedação constitucional do 
anonimato e a necessidade de haver parâmetros 
próprios à responsabilidade, nos campos cível e 
penal, de quem a implemente. 

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Com relação aos conceitos de computação, Hardware 
e Software, julgue os itens a seguir. 

84. Firmwares são considerados os programas 
instalados na memória ROM de equipamentos 
eletrônicos. Geralmente eles são utilizados como 
sistemas operacionais do equipamento. 

 

85. O Chipset é um tipo de Hardware embutido que é 
utilizado para comunicar o processador da 
máquina, que também está na placa mãe, com os 
outros componentes físicos, que não fazem parte da 
placa mãe, como Pendrive, HardDisk, Impressoras, 
etc. 
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Sobre redes de comunicação e topologias de rede, 
julgue os próximos itens. 

86. As redes WAN, Wide Area Network, são redes de 
longa distância que conseguem abranger conexões 
entre as máquinas por uma área maior, como países 
ou até mesmo continentes. Porém, um problema 
enfrentado por muitos técnicos, para a operação e 
manutenção da rede, é a taxa de transmissão de 
dados inconstante. 

 

87. A topologia em anel duplo, também 
compreendida como topologia híbrida, é quando a 
comunicação da rede pode acontecer em dois 
sentidos de transmissão dos dados. 

 

Julgue o item abaixo, sobre noções de computação em 
nuvem. 

88. Considerando o modelo de nuvem privada, 
utilizado por empresas de grande porte e também 
órgãos governamentais, esse serviço não é dedicado 
exclusivamente para a organização. 

 

Considerando os sistemas de seguranças e as pragas 
maliciosas, malwares, julgue os próximos itens. 

89. O tipo de trojan que normalmente instala códigos 
maliciosos no computador da vítima, sendo que 
esses códigos, geralmente, já estãoembutidos no 
próprio arquivo malicioso é o Trojan Dropper. 

 

90. Firewall UTM, é uma ferramenta com 
gerenciamento unificado de ameaças capaz de 
executar vários processos de segurança, não 
podendo ser comprometida com modo único de 
falha. 

 

Sobre a utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos associados a 
Internet/intranet, julgue a próxima afirmativa. 

91. É possível por meio da barra de endereços que o 
usuário acesse as configurações do programa, por 
exemplo, digitando firefox:preferences, para 
acessar a tela de configurações. 

 

 

 

Considerando conceitos de informação, dados e 
representação de dados, na figura a seguir está 
sendo exibido o processo básico de representação 
de dados. Acerca desse assunto julgue a próxima 
assertiva. 

 

92. Sempre a etapa de saída, quando a informação 
processada é entregue ao seu destino, será 
convertida como uma nova entrada de dados. 

 

Sobre noções de códigos em Python e banco de 
dados, julgue as próximas afirmativas. 

 

93. A expressão em código while executa uma 
sequência de instruções em loop enquanto a 
condição apresentada for satisfeita. 

 

Na imagem anterior será executado o comando de 
impressão da variável idade, enquanto o valor da 
variável idade for menor que 18. O resultado da 
impressão do código é: 

 

 

94. O grau de um relacionamento está relacionado a 
quantidade de entidades envolvidas na mesma 
relação. O grau de um relacionamento N-ário é 
quando três entidades participam de um mesmo 
relacionamento. 
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95. O projeto de DER, diagrama de entidades e 
relacionamentos, pode conter o mesmo desenho do 
projeto inicial MER, mas com a diferença de que ele 
possui mais informações e também é bem mais 
detalhando durante a implementação. 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Thállius Moraes 

Acerca das regras atinentes à organização da 
Administração Pública e de seus agentes públicos, 
julgue as próximas assertivas. 

96. Quando o Estado se responsabiliza pela prestação 
de determinado serviço público de sua titularidade, 
e realiza a distribuição interna de suas 
competências entre órgãos responsáveis por essa 
atividade, temos a denominada desconcentração 
administrativa, caso em que se mantém o vínculo 
hierárquico. 

 

97. A desistência de candidato melhor colocado não é 
situação passível de gerar direito subjetivo à 
nomeação para o candidato que estava fora das 
vagas. 

 

Acerca dos poderes e do controle da Administração 
Pública, julgue as próximas assertivas. 

98. Em caso de aplicação de uma penalidade 
decorrente do exercício do poder de polícia,  deverá 
ser observado o direito à ampla defesa, ainda que, 
em determinadas situações, ela seja concedida 
posteriormente à prática e execução do ato 
punitivo. 

 

99. Caso determinada autoridade do Poder Executivo 
pratique um ato administrativo discricionário que 
tenha sido expedido em desacordo com o princípio 
da moralidade e da proporcionalidade, não será 
cabível o controle judicial desse ato, tendo em vista 
que o Poder Judiciário não pode analisar o mérito 
dos atos administrativos. 

 

 

 

 

 

Considerando as regras adotadas no Direito 
brasileiro acerca da responsabilidade estatal pelos 
atos praticados pelos seus agentes públicos, nessa 
qualidade, analise a próxima assertiva. 

100. A participação da vítima no evento danoso tem 
o condão de atenuar, ou até mesmo de excluir, a 
responsabilização estatal, dependendo do caso 
concreto. 

 

Levando em consideração as disposições previstas na 
Lei 8.112/90, que trata do regime jurídico único dos 
servidores públicos civis federais, analise a próxima 
assertiva. 

101. Quando um servidor em disponibilidade 
reingressa no serviço público, em cargo de natureza 
e padrão de vencimento correspondentes ao que 
ocupava anteriormente, então, nesse caso, ocorre o 
que se denomina reintegração. 

 

O próximo item apresenta uma situação hipotética 
seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca de 
atos administrativos. 

102. O atributo do ato administrativo que assegura 
que o ato foi praticado em consonância com o 
ordenamento jurídico, mesmo que eivado de vícios 
ou defeitos, até que se prove o contrário, denomina-
se presunção de legitimidade. 
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CONTABILIDADE  
William Notário 

A empresa Rani Biba’s apresentou as seguintes 
contas, ao final do 1º semestre de 2020: 

Caixa R$12.000,00;  

Bancos Conta Movimento R$20.000,00;  

Fornecedores R$15.000,00;  

Impostos a Recuperar R$6.000,00;  

Duplicatas a Receber R$30.000,00;  

Salários a Pagar R$5.000,00;  

Máquinas e Equipamentos R$35.000,00;  

Financiamentos R$25.000,00;  

Impostos a Recolher R$12.000,00;  

Veículos R$22.000,00;  

Empréstimos Bancários R$22.000,00. 

 

No que diz respeito ao processo de classificação de 
contas, julgue os próximos itens. 

103. O valor dos bens da empresa Rani Biba’s é R$ 
89.000,00. 

 

104. O valor dos direitos e das obrigações da 
empresa Rani Biba’s, respectivamente, são R$ 
36.000,00 e R$ 79.000,00. 

 

A empresa Notario’s possuía um prédio onde estava 
localizada a sua sede. O prédio estava avaliado em 
R$ 500.000,00. Com a mudança de diretoria, a 
sociedade empresária decidiu construir uma nova 
sede, comprometendo-se com o plano de venda do 
prédio e iniciando as ações para localizar um 
comprador. O preço pedido pelo prédio foi de R$ 
480.000.  

Considerando a situação hipotética apresentada, 
julgue o próximo item. 

105. O prédio deve ser evidenciado no balanço 
patrimonial da empresa Notario’s em propriedade 
para investimento. 

 

 

 

 

No início de sua constituição, determinada empresa 
possuía patrimônio líquido composto por um 
capital integralizado no valor de R$ 12.000. No 
primeiro ano de atividade, a sociedade obteve R$ 
4.000 de lucros: R$ 1.000 foram destinados para o 
pagamento de dividendos, e o restante, para a 
constituição de reservas. No segundo ano, a 
sociedade apurou um prejuízo de R$ 2.000.  

Com referência a essa situação hipotética, julgue o 
item subsequente. 

106. O valor do patrimônio líquido da empresa no 
final do segundo ano foi de R$ 13.000,00. 

 

Com relação a equação fundamental da 
contabilidade, julgue o próximo item. 

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

 

A respeito do processo de escrituração contábil, 
julgue o item a seguir. 

108. Um registro de débito na contabilidade de uma 
empresa tem o efeito de aumentar os ativos e 
reduzir os passivos. 

 

A respeito do regime de competência e dos livros 
contábeis, julgue o item a seguir. 

109. No regime de competência, as receitas são 
reconhecidas quando são ganhas, mesmo que não 
recebidas. 

 

Considerando o disposto no Código Civil sobre o livro 
diário, julgue o próximo item. 

110. A prescrição ou decadência dos atos 
consignados no diário não eximem o empresário e a 
entidade empresária da sua guarda por um prazo 
adicional de cinco anos. 
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A respeito do método das partidas dobradas e de 
seus desdobramentos na ciência contábil, julgue o 
item a seguir. 

111. As aplicações de recursos são representadas por 
meio de débitos em determinadas rubricas 
contábeis, enquanto as origens dos recursos 
aplicados provocam registro a crédito em outras 
rubricas. 

 

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 a seguir. 

112. É obrigatória a escrituração do livro razão por 
qualquer pessoa jurídica.  

 

A respeito do balancete de verificação, julgue os itens 
a seguir. 

113. O balancete de verificação não é obrigatório 
pela legislação comercial e societária; no entanto, 
com periodicidade de elaboração recomendada 
como mensal, ele é amplamente utilizado para 
verificação dos saldos das contas constantes do 
livro-razão. 

 

114. Os modelos de balancetes de verificação 
utilizados incluem o de oito colunas, que demonstra 
os saldos anteriores, o movimento, os saldos do 
período e os saldos atuais. 

 

 

ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

O professor Décio Terror possui uma fábrica de cerveja 
artesanal com uma máquina para envasamento 
regulada para encher garrafas de 800 mL. Esse mesmo 
valor é utilizado como média μ, com desvio padrão 
fixo no valor de 40 mL. Com o objetivo de manter um 
padrão elevado de qualidade, periodicamente, é 
retirada da produção uma amostra de 25 garrafas 
para se verificar se o volume envazado está 
controlado, ou seja, com média μ= 800 mL. Para os 
testes, fixa-se o nível de significância 𝛼 = 1%, o que dá 
valores críticos de z de – 2,58 e 2,58. 

 

Com base nessas informações, julgue os seguintes 
itens. 

115. É correto indicar como hipótese alternativa 
H1:  𝜇 ≠ 800 mL, pois a máquina poderá estar 
desregulada para mais ou para menos. 

 
116. Caso uma amostra apresente média de 778 
mL, os técnicos poderão parar a produção para a 
realização de nova regulagem, pois tal valor está 
dentro da região crítica para o teste. 

 
117. A produção não precisaria ser paralisada caso 
uma amostra apresentasse média de 815 mL, pois 
este valor está fora da região crítica para o teste. 

 

Considerando que os possíveis valores de um 
indicador X, elaborado para monitorar a qualidade 
das aulas dos professores do Estratégia, sejam 
elementos do conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5} e que uma 
amostra aleatória de 5 notas tenha apontado os 
seguintes indicadores: 4, 4, 5, 4 e 3, julgue os 
próximos itens. 

118. A amplitude total da amostra aleatória foi igual 
a 5. 

 

119. A variância amostral dos indicadores 
observados foi igual a 0,5. 

 

120. A mediana e a moda dos indicadores registrados 
na amostra foram iguais a 4. 
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno / Carlos Roberto  

Desde meados da década de 1970, vem-se exacerbando, no Brasil, o sentimento de medo e insegurança. Não 
parece infundado esse sentimento. As estatísticas oficiais de criminalidade indicam, a partir dessa década, a 
aceleração do crescimento de todas as modalidades delituosas. Crescem mais rápido os crimes que envolvem a 
prática de violência, como os homicídios, os roubos, os sequestros, os estupros. Esse crescimento veio 
acompanhado de mudanças substantivas nos padrões de criminalidade individual bem como no perfil das pessoas 
envolvidas com a delinquência. [...] 

Em todo o país, o alvo preferencial dessas mortes são adolescentes e jovens adultos masculinos das chamadas 
classes populares urbanas, tendência que vem sendo observada nos estudos sobre mortalidade por causas 
externas (violentas). Na Região Metropolitana de São Paulo, registros de mortes violentas revelam maior 
incidência nos bairros que compõem a periferia urbana, onde as condições sociais de vida são acentuadamente 
degradadas.  

É provável que parte significativa dessas mortes se deva aos conflitos entre quadrilhas, associados ou não ao 
tráfico de drogas. A esse quadro, conviria agregar graves violações de direitos humanos, entre as quais as mortes 
praticadas por policiais em confronto com civis, suspeitos de haver cometido crimes, como também aquelas 
cometidas por justiceiros e grupos de extermínio. Ademais, ao longo das décadas de 1980 e 1990, observou-se 
intensificação de casos de linchamentos em todo o Brasil, particularmente nas regiões metropolitanas de São Paulo 
e em Salvador (Pinheiro; Adorno; Cardia e col.1999. In www.nevusp.org). 

Finalmente, têm-se as mortes violentas provocadas por tensões nas relações intersubjetivas e que pouco têm em 
comum com a criminalidade cotidiana. Trata-se de um infindável número de situações, em geral envolvendo 
conflitos entre pessoas conhecidas, cujo desfecho acaba, muitas vezes até acidental e inesperadamente, na morte 
de um dos contendores. São os conflitos entre companheiros e suas companheiras, entre parentes, entre vizinhos, 
entre amigos, entre colegas de trabalho, entre conhecidos que frequentam os mesmos espaços de lazer, entre 
pessoas que se cruzam diariamente nas vias públicas, entre patrões e empregados, entre comerciantes e seus 
clientes.  

As políticas públicas de segurança, justiça e penitenciárias não têm contido o crescimento dos crimes, das graves 
violações dos direitos humanos e da violência em geral. A despeito das pressões sociais e das mudanças 
estimuladas por investimentos promovidos pelos governos estaduais e federal, em recursos materiais e humanos e 
na renovação das diretrizes institucionais que orientam as agências responsáveis pelo controle da ordem pública, 
os resultados ainda parecem tímidos e pouco visíveis.  

Ao que tudo indica, o crescimento dos delitos não foi acompanhado de uma elevação proporcional do número de 
inquéritos e processos penais instaurados. Suspeita-se que o número percentual de condenações vem caindo 
desde a década de 1980 e, por consequência, aumentando as taxas de réus isentos da aplicação de sanções penais. 
[...] 

No domínio das prisões, esses fatos são indicativos de uma crise há tempos instalada no sistema de Justiça 
criminal. Todas as imagens de degradação e de desumanização, de debilitamento de uma vida cívica conduzida 
segundo princípios éticos reconhecidos e legítimos, parecem se concentrar em torno dessas “estufas de modificar 
pessoas e comportamentos”. As prisões revelavam a face cruel de toda essa história: os limites que se colocam na 
sociedade brasileira à implementação de uma política de proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana, 
nela incluído o respeito às regras mínimas estipuladas pela ONU para tratamento de presos. 

 
ADORNO, S. . Crime e violência na sociedade brasileira contemporânea. Jornal de Psicologia-PSI, n. Abril/Junh, p. 7-8, 2002. Disponível em: 

http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/crimeeviolencianasociedadebrasileiracontemporanea.pdf. Acesso em: 08/07/2020 (com 
adaptações) 
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A partir das ideias do texto precedente, que tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca 
do seguinte tema: 

VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE BRASILEIRA: PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

Em seu texto, aborde, necessariamente: 

a) principais problemas de violência nas grandes cidades; [valor: 9,50 pontos]  

b) custos econômicos da violência; [valor: 9,50 pontos] 

c) ações na área da segurança pública para solucionar o problema. [valor: 9,50 pontos] 
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito 
 

https://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-11-07-20 
 

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-11-07-20
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/sistema-de-questoes/#/

