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Simulado Especial 
5º Simulado PCDF Agente 

 

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-01-08-20 
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PORTUGUÊS 
Janaina Arruda 

TEXTO I 

A ideia de democracia tem seu nascedouro nas 
cidades-Estados gregas e consubstancia-se na tomada de 
decisões mediante a participação direta dos cidadãos. 
Como se pode depreender, o conceito era restrito, pois 
excluía, por exemplo, as mulheres e os escravos. Na 
trajetória da Grécia, com sua experiência de democracia 
primária ou de assembleia, ao mundo moderno, alguns 
fatores se apresentaram como inviabilizadores da 
participação política direta: número de cidadãos, extensão 
territorial e tempo (noção cada vez mais modificada diante 
dos avanços tecnológicos).  

Diante da impossibilidade de reunião de todos 
os envolvidos — aqueles que, de alguma forma, sentem os 
reflexos das decisões tomadas — e sendo cada vez mais 
urgente a tomada de decisões em tempo recorde, 
identificou-se a necessidade de eleger representantes. 
Assim nasceu a democracia representativa, com seus prós 
e contras.  

A rigor, em uma sociedade composta de milhares 
de pessoas, apenas mediante a representação por um 
grupo escolhido é possível que os diferentes interesses se 
façam presentes no momento de decidir; porém, é certo 
que nem sempre esse grupo representa os interesses do 
todo e nem sempre todos os interesses de uma sociedade 
plural chegam a ter representantes, ficando alguns alijados 
do processo decisório.  

Um governo que se propõe como democrático 
busca estabelecer mecanismos para que sejam garantidas 
ao máximo as possibilidades de os cidadãos participarem 
das decisões políticas, mas há um “lado sombrio”, 
identificado por Robert Dahl nos seguintes termos: “sob 
um governo representativo, muitas vezes os cidadãos 
delegam imensa autoridade arbitrária para decisões de 
importância extraordinária.”. Segundo o autor, as eleições 
periódicas garantem certo compromisso dos 
representantes com os representados, obrigam as elites a 
“manter um olho na opinião do povo”. Apesar do “lado 
sombrio”, a democracia alicerçada sobre o pilar da eleição 
periódica de representantes é a única viável nos Estados 
contemporâneos.  

 

Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública para a inclusão 
social rumo à concretização do estado democrático de direito. Internet: 

(com adaptações) 

 

 

 

 

 

01. De acordo com o texto, as eleições periódicas 
podem ser interpretadas como um efeito garantidor 
de que os representados tenham seus interesses 
atendidos por seus representantes.  

 

02. Um dos impeditivos de que a democracia nos dias 
de hoje não seja aquela mesma exercida na 
antiguidade diz respeito ao grande número 
populacional e à vasta extensão territorial.  

 

03. Segundo o texto alguns grupos na antiguidade 
deixaram de exercer forte papel na representação 
do povo, o que exigiu a transformação da 
democracia da época.  

 

04. Infere-se do texto que o “lado sombrio” 
mencionado está relacionado a decisões de 
relevância que podem ser tomadas por indivíduos 
detentores de imenso poder e que podem decidir-se 
equivocadamente sobre certo assunto em prejuízo 
de seus representados.  

 

05. No trecho “Apesar do “lado sombrio”, a 
democracia alicerçada sobre o pilar da eleição 
periódica de representantes é a única viável nos 
Estados contemporâneos”, a substituição da 
preposição “sob” por “acima” manteria a correção 
gramatical e o sentido original do texto.  

 

06. O uso dos travessões no segundo parágrafo isola 
um aposto especificativo da expressão “todos os 
envolvidos”.  

 

07. No trecho: “A rigor, em uma sociedade composta 
de milhares de pessoas, apenas mediante a 
representação por um grupo escolhido é possível 
que os diferentes interesses se façam presentes no 
momento de decidir;”, a substituição da expressão 
“composta de” por “formada por” manteria o 
sentido do texto e preservaria a correção 
gramatical.  
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08. No trecho: Segundo o autor, as eleições 
periódicas garantem certo compromisso dos 
representantes com os representados, obrigam as 
elites a “manter um olho na opinião do povo”.”, o 
deslocamento do termo “certo” para depois de 
“compromisso” manteria a correção gramatical e a 
coerência do texto.  

 

09. No primeiro parágrafo do texto, em seu primeiro 
período, o uso do verbo “tem” indica que a 
informação apresentada é atualizada no momento 
da escrita, mas que ainda assim faz parte de um 
contexto no pretérito.  

 

10. No trecho: “Diante da impossibilidade de reunião 
de todos os envolvidos — aqueles que, de alguma 
forma, sentem os reflexos das decisões tomadas — 
e sendo cada vez mais urgente a tomada de decisões 
em tempo recorde, identificou-se a necessidade de 
eleger representantes.”, a expressão “a necessidade 
de eleger representantes” completa o sentido do 
verbo “identificou-se”.  

 

11. O termo “alijados”, presente no terceiro 
parágrafo do texto, pode ser entendido como 
“aliviados”.  

 

12. As aspas presentes no texto apresentam a mesma 
justificativa em cada uma das suas aparições.  

 

13. Mantendo-se a correção gramatical e o sentido 
original do texto, o trecho “Apesar do “lado 
sombrio”, a democracia alicerçada sobre o pilar da 
eleição periódica de representantes é a única viável 
nos Estados contemporâneos” pode ser reescrito da 
seguinte maneira: A democracia com bases na 
eleição periódica de representantes é singular nos 
Estados hodiernos, a despeito do “lado sombrio”.  

 

14. A expressão “A rigor”, presente no terceiro 
parágrafo tem sentido de “rigorosamente”. 

 

 

 

 

TEXTO II 

O direito que se realiza pacificamente é o ideal 
— praticamente inatingível — de uma sociedade que se 
queira justa. Justiça, a seu turno, exige efetivação de 
direitos humanos, configuração da verdadeira cidadania, a 
qual abrange, obrigatoriamente, direitos civis, sociais e 
políticos; adoção de políticas públicas amplas e eficazes. 
Justiça não é simplesmente acesso ao Poder Judiciário, o 
qual, por mais estruturado e eficiente que seja, não a 
promove sozinho.  

Não se pode exercer, pacífica ou 
contenciosamente, um direito de que não se sabe titular. E 
a grande maioria da população brasileira não exerce seus 
direitos simplesmente porque os desconhece — o que é 
mais grave —, em uma ignorância hábil para provocar 
grande parte das mazelas sociais que lotam os jornais 
brasileiros contemporâneos. Dizimar tal ignorância é 
papel essencial da defensoria pública.  

 

Amélia Soares da Rocha. Defensoria pública e igualdade material 
no acesso à justiça. Internet: (com adaptações) 

 

15. De acordo com as informações apresentadas no 
texto, percebe-se seu caráter predominantemente 
argumentativo. 

 

16. Segundo o texto, a ausência da defensoria pública 
faz com que os cidadãos desconheçam os seus 
direitos.  

 

17. Segundo o texto, a Justiça se efetiva na sociedade 
que tem acesso ao Poder Judiciário.  

 

18. O texto apresenta imparcialidade em suas 
colocações, define o que é justiça e apresenta suas 
configurações na sociedade.  

 

19. A expressão “a seu turno”, presente no primeiro 
parágrafo, pode ser substituída pela expressão “por 
sua vez”, sem qualquer prejuízo ao sentido do texto.  

 

20. Os termos “pacífica” e “contenciosamente” 
desempenham a mesma função sintática no período 
em que se apresentam.  
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INGLÊS 
Andrea Belo 

Alphabet, Amazon, Apple and Facebook face an 
antitrust grilling         

             

Smoking is addictive. Yet when the bosses of 
America’s largest tobacco companies testified in Congress 
on April 14th, 1994, they all denied what by then was 
obvious. Their obstinacy provided new momentum to efforts 
to regulate and sue their industry. In a legal settlement with 
the states four years later, the companies agreed to pay 
more than $200bn over 25 years and to limit how tobacco 
was marketed. Critics of America’s largest tech firms hope 
that a congressional hearing on July 29th—postponed by 
two days because the late Congressman John Lewis was 
lying in state in the Capitol—will unleash a similar 
dynamic... (…)       (The Economist: July 28th) 

 

On the previous text and the vocabulary used in it, 
judge the items below: 

 21. In the text, the word “testified” can be replaced 
by “attested” without changing the meaning 

 

 22. The word “denied” is used to express something 
was refused. 

 

23. In the text, the word “sue” can be replaced by 
seek 

 

24. In the text, “postponed” is used as another way to 
say something similar to cancel 

 

25. In the conclusion, a dynamic will be initiated 

 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 

FEDERAL  
Leandro Signori 

Acerca da realidade histórica, étnica, social, 
geográfica, cultural, política e econômica do Distrito 
Federal julgue os itens a seguir. 

 

26. Dentre as comissões realizadas para estudar e 
demarcar a área da futura capital brasileira, a  

 

   demarcação efetuada pela Missão Cruls é a que 
mais se aproxima da área do atual Distrito Federal. 

 

27. Planaltina e Brazlândia eram cidades que já 
existiam quando da criação do atual Distrito 
Federal, o que fez com que fossem imediatamente 
convertidas em Regiões Administrativas dessa 
unidade federativa. 

 

28. No contexto do desenvolvimento urbano do 
Distrito Federal, o seu elevado Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) reflete a 
integralidade da cobertura dos serviços públicos 
para a totalidade dos seus residentes. 

 

 

LODF 
Rosenval Júnior 

29. Pelo menos 2 vez ao ano ou quando da nomeação 
por concurso público, é assegurado o concurso de 
remoção interno, na hipótese em que o número de 
interessados seja superior ao número de vagas, com 
critérios objetivos, pretéritos e determinados na 
Polícia Civil do Distrito Federal para todos os cargos 
e carreiras. Esse concurso de remoção abrangerá 
todas as unidades e seções da Polícia Civil do 
Distrito Federal, inclusive as funções 
comissionadas. 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
Marcos Girão 

Com referência ao Regimento Interno da Polícia Civil 
do Distrito Federal, julgue os seguintes itens. 

30. Erra quem afirma que promover o intercâmbio 
policial com organizações congêneres é uma dos 
princípios institucionais da Polícia Civil do Distrito 
Federal. 
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31. A Assessoria da Direção-Geral da Polícia Civil, 
unidade orgânica de assessoramento, diretamente 
subordinada à Direção-Geral de Polícia, tem como 
atribuições executar os serviços de assistência à 
Direção-Geral Adjunta de Polícia e  as atividades de 
administração de pessoal, de material, de 
transporte e de comunicações de todo o Gabinete 
do Diretor-Geral, mantendo sistemas de arquivos e 
controles específicos. 

 

32. Situação Hipotética. Mary Madeinusa, recém 
empossada em um dos cargos da Polícia Civil do 
Distrito Federal, tem como uma de suas atribuições 
regimentais a de investigar atos ou fatos que 
caracterizem ou possam caracterizar infrações 
penais. Seu colega, Manuel Sola de Sá Pato, também 
policial da corporação, tem como uma de suas 
atribuições a de dirigir veículos automotores em 
serviços, ações e operações policiais. Assertiva. De 
acordo com o Regimento Interno da PC DF, a 
policial Madeinusa é necessariamente uma 
Delegada de Polícia Civil enquanto que o policial 
Sola de Sá Pato um Agente de Polícia da corporação. 

 

33. No âmbito da PC DF, é o Escrivão de Polícia o 
responsável por acompanhar a autoridade policial 
nas diligências externas, quando necessário ao 
desenvolvimento de atividades cartoriais e 
penitenciárias. 

 

34. Está errado afirmar que a Divisão de Recursos 
Humanos, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada ao Departamento de 
Administração Geral, é a competente para propor a 
seleção dos recursos humanos e a realização de 
concursos públicos da Polícia Civil, assim como 
realizar estudos e pesquisas relacionados à seleção 
de pessoal. 

 

De acordo com a Lei Federal n° 4.878/65, julgue os 
itens. 

35. A suspensão preventiva de um policial civil do 
Distrito Federal, que regra geral não excederá de 
noventa dias, será ordenada pelo Governador do 
DF, desde que o afastamento desse policial seja 
necessário para que este não venha a influir na 
apuração da transgressão disciplinar. 

 

36. Para determinar instauração de processo 
disciplinar instaurado para apurar eventual 
transgressão cometida por policial civil do Distrito 
Federal, a autoridade competente, remeterá, em 3 
(três) vias, com o respectivo ato, à Comissão 
Permanente de Disciplina, os elementos que 
fundamentaram a decisão. Essa autoridade também 
será a competente para providenciar a instauração 
do inquérito policial quando o fato possa ser 
configurado como ilícito penal.  

 

Com base na Lei nº 9.264/1996, julgue os próximos 
itens. 

37. A cessão de integrantes das carreiras da Polícia 
Civil do Distrito Federal poderá ser autorizada para, 
entre outros casos, órgãos do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região e do  Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região, desde que tais órgãos 
sejam situados no Distrito Federal e que tal cessão 
seja para o exercício de cargo em comissão cuja 
remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS-
101.4 ou equivalente. 

 

38. A cessão à Presidência e Vice-Presidência da 
República, ao Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, ao Ministério da 
Justiça, ao Ministério da Segurança Pública, à 
Presidência do Supremo Tribunal Federal, à 
Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, à Governadoria e Vice-
Governadoria do Distrito Federal, à Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e da Paz Social do 
Distrito Federal e às unidades de inteligência da 
administração pública federal, distrital e estadual e 
dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e do 
Distrito Federal é considerada de interesse policial 
civil, resguardados todos os direitos e vantagens da 
carreira policial. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
5º Simulado Especial – Concurso PCDF Agente – 01/08/2020 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves  

39. A proposição (𝑝 ∧ ~𝑝) → [(𝑟 ∨ ~𝑠) → ~𝑞] é uma 
tautologia. 

 

40. Um aluno do Estratégia Concursos está se 
preparando para o TAF e percorreu o trajeto ABCD, 
em que os ângulos de vértices B e C são retos. 

 

Sabendo que AB = 900 m, BC = 1.100 m e CD = 400 m, 
julgue o item a seguir. 

A distância entre os pontos A e D corresponde a mais 
de 1.700 metros. 

 

Considere que um grupo de 120 policiais em que haja 
50 mulheres e 70 homens seja dividido em 20 
equipes de 6 policiais para determinada operação, 
julgue os itens a seguir. 

41. A quantidade de maneiras de escolher 6 policiais 
para formarem a primeira equipe é superior a 1154. 

 

42. De forma aleatória, um desses policiais será 
escolhido para trabalhar no plantão no sábado à 
noite. Em seguida, outro policial será escolhido, 
também aleatoriamente, para o plantão no domingo 
à noite. Considerando que os dois policiais para os 
plantões serão selecionados sucessivamente, de 
forma aleatória e sem reposição, então a 
probabilidade de os plantões serem feitos por dois 
homens é superior a 70%. 

 

 

 

 

43. A batalha dos looks já virou uma tradição no 
Instagram do Professor Rosenval. O professor Da 
Rocha, que não tem muito bom gosto para combinar 
suas peças de roupa, é figura constante neste 
evento no Instagram. O professor Da Rocha foi a São 
Paulo gravar aulas no Estratégia e levou 10 camisas, 
sendo 4 delas camisas sociais. Da Rocha levou ainda 
4 calças, sendo 2 delas calças jeans. Considerando 
que um look é sempre formado por uma calça e 
uma camisa, julgue o item a seguir. 

Da Rocha pode compor mais de 30 looks diferentes 
usando as peças de roupa descritas anteriormente 
de tal forma que camisas sociais nunca sejam 
usadas com calças jeans. 

 

Para digitar 300 relatórios de 10 páginas, são 
necessárias 12 pessoas, que trabalham 8 horas por 
dia, durante 20 dias., 

Com base nessas informações, julgue os itens a 
seguir. 

 

44. O número de pessoas é inversamente 
proporcional à carga horária por dia de trabalho, 
mantendo-se as demais grandezas constantes. 

 

45. Para digitar 200 relatórios de 10 páginas, são 
necessárias mais do que 8 pessoas, mantendo-se 
constantes as demais grandezas. 

 

46. É necessário trabalhar mais de 3 horas por dia 
para digitar 200 relatórios de 10 páginas utilizando 
15 pessoas durante 15 dias. 

 

47. A sentença “João, ao chegar em casa, prepare o 
jantar e limpe a cozinha” é uma proposição lógica 
composta. 

 

Considerando que as equipes A, B, C, D e E disputem 
um torneio que premie as três primeiras colocadas, 
julgue os itens a seguir. 

48. O total de possibilidades distintas para as três 
primeiras colocações é 58. 
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49. O total de possibilidades distintas para as três 
primeiras colocações com a equipe A em primeiro 
lugar é 15. 

 

50. Se a equipe A for desclassificada, então o total de 
possibilidades distintas para as três primeiras 
colocações será 24. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

Referente aos Direitos e Garantias Fundamentais, 
julgue os itens a seguir 

51. O militar alistável é elegível e se contar com mais 
de dez anos de serviço, será agregado pela 
autoridade superior e, se eleito, no ato da 
diplomação, passará após regular procedimento 
administrativo, para a inatividade. 

 

52. Os direitos fundamentais individuais incluem o 
direito à liberdade de crença, à propriedade e à 
liberdade de associação. 

 

53. Para o exercício da profissão de jornalista não é 
exigido diploma de curso superior, isso porque 
trata-se de profissão vinculada ao pleno exercício 
das liberdades de expressão e de informação. 

 

54. Pessoa jurídica pode ser penalmente 
responsabilizada nas infrações contra o meio 
ambiente e excepcionalmente, pode figurar como 
paciente em habeas corpus. 

   

55. Sobre o tema Remédios e Garantias 
Constitucionais, analise a situação hipotética e 
julgue a assertiva: 

Situação hipotética: No dia 06 de julho de 2019, o 
Movimento “Amamos os Cachorrinhos do Pelo 
Curto” convocou cidadãos a participarem de 
manifestação para estimular a adoção de 
cachorrinhos do pelo curto. A manifestação seria 
realizada no dia 17 de agosto de 2019 em frente a 
prefeitura de Cascavel. Os organizadores do 
movimento encaminharam ofício à prefeitura, 
assim como às demais autoridades competentes,  

 

   com antecedência avisando sobre a realização do 
evento. A prefeitura informou, em resposta ao 
ofício, que não autorizaria tal manifestação em 
quaisquer áreas públicas do município, sob a 
justificativa de que no município não havia ainda 
legislação disciplinando o exercício do direito de 
reunião. 

Assertiva: O Movimento “Amamos os Cachorrinhos 
do Pelo Curto” pode impetrar mandado de 
segurança contra o ato do prefeito de Cascavel que 
não autorizou a realização do movimento. 

 

Referente ao capítulo “Da Segurança Pública”, analise 
as assertivas a seguir e julgue-as certo ou errado: 

56. O rol de atribuições da Segurança Viária é 
taxativo e compreende apenas a educação, 
engenharia e fiscalização de trânsito que assegurem 
ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. 

 

57. Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, assim como, destinadas a 
auxiliar a Polícia Militar no policiamento ostensivo 
e preservação da ordem pública. 

 

 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

58. A analogia não é permitida em relação a leis 
penais incriminadoras nem a permissivas. 

 

59. A lei penal admite interpretação analógica para 
incluir hipóteses equivalentes às elencadas pelo 
legislador, mesmo que sejam maléficas ao agente. 

 

60. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos 
no estrangeiro os crimes contra o patrimônio ou a 
fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, 
de Território, de Município, de empresa pública, 
sociedade de economia mista, autarquia ou 
fundação instituída pelo Poder Público. 
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61. Kelvin, não aceitando o fim do relacionamento, 
decide matar Beth, sua ex-namorada. Então, certa 
noite, deu-lhe diversas facadas no peito, sendo estas 
lesões a causa de sua morte. Kelvin foi denunciado 
pela prática de homicídio consumado. Em relação 
ao crime de lesão corporal, não foi denunciado com 
base no princípio da especialidade. 

 

62. Após sair de uma casa noturna, Mário, mediante 
grave ameaça, munido de uma faca, subtrai a bolsa 
de Joana. No crime cometido por Mário, a pena é 
duplicada em razão da grave ameaça ser exercida 
com emprego de arma branca. 

 

63. Se induzir ou instigar menor de 14 (quatorze) 
anos a praticar automutilação e desta resultar 
morte, o agente responderá pelo crime de 
homicídio. 

 

64. No crime de corrupção passiva, a pena é 
aumentada de 1/3 (um terço), se, em consequência 
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou 
deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica 
infringindo dever funcional. 

 

65. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 
2/3 (dois terços), se o crime resulta de 
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou 
ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato 
socorro à vítima, não procura diminuir as 
consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão 
em flagrante. 

 

66. João, por razões da condição de sexo feminino, 
mata Joana, grávida de 06 meses. Em virtude disso, 
João responderá por homicídio qualificado com 
aumento de pena em 1/3 (um terço) até a metade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Fernando Bezerra 

67. O processo penal reger-se-á, sem ressalvas, em 
todo o território nacional, apenas pelo código de 
processo penal.  

 

68. A lei processual penal permite somente a 
aplicação da analogia e dos princípios gerais do 
direito, desprezando a interpretação extensiva. 

 

69. O princípio da indisponibilidade inviabiliza que o 
inquérito policial seja arquivado. 

 

70. Os autos do Inquérito Policial devem ser escritos, 
no entanto as diligências orais não precisam ser 
reduzidas a termo. 

 

71. Excepcionalmente, o uso de algemas será 
admitido em casos de perigo à integridade física do 
preso, desde que seja justificado por escrito. 

 

72. A autoridade policial somente poderá conceder 
fiança nos casos de infração cuja pena privativa de 
liberdade máxima não seja superior a 2 (dois) anos.     

 

73. Conforme texto constitucional vigente, caso a 
prisão realizada seja ilegal, esta deverá ser 
imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.  

 

74. A aplicação dos ditames da Lei 9.099/95 é 
expressamente vedada nas hipóteses de delitos 
militares. 

 

75. Caso o acusado beneficiário da suspensão 
condicional do processo seja processado por 
contravenção penal, será obrigatória a revogação 
do seu benefício. 
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DIREITOS HUMANOS 
Ricardo Torques 

A classificação é um recurso didático que tem por 
finalidade permitir uma visão global de 
determinado assunto, a partir de categorias e 
grupos de temas. Para a doutrina, a classificação 
dos Direitos Humanos permite compreender como 
se deu a aplicação desses direitos ao longo do 
tempo. Sobre o tema, julgue a assertiva abaixo: 

 

76. A Teoria dos Status de Jellinek estuda a relação 
do direito do indivíduo em face do Estado. Assim, 
pelo status subjectionis visualiza-se a criação de um 
espaço para a livre atuação do indivíduo, sem 
interferência do Estado. 

 

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

77. A dignidade humana pode ser caracterizada tanto 
pela vedação à imposição de tratamento 
discriminatório, ofensivo ou degradante, bem como 
pela busca por condições mínimas de 
sobrevivência. 

 

78. A dignidade da pessoa humana volta-se à 
orientação da interpretação e da aplicação das 
normas jurídicas, mas não possui força normativa. 

 

79. O PNDH-3 apresenta especial atenção ao 
desenvolvimento sustentável, ambientalmente 
equilibrado, tecnologicamente responsável, mas 
não compreende o homem como sujeito central 
nesse processo de desenvolvimento, mas o livre 
mercado. 

 

80. Na busca pela universalização de direitos em um 
contexto de desigualdades, o PNDH-3 deseja 
garantir os direitos humanos de forma universal, 
indivisível e interdependente, assegurando a 
cidadania plena; combater as desigualdades 
estruturais e garantir a igualdade na diversidade. 

 

 

 

 

81. Após a aprovação do tratado internacional sobre 
direitos humanos pelo Congresso Nacional, este 
deverá ser depositado junto ao organismo 
internacional, passando a vincular o Estado no 
cenário internacional e produzindo efeitos 
internamente. 

 

Com base nas disposições constitucionais e no 
posicionamento dos Tribunais Superiores, julgue as 
assertivas seguintes: 

82. Embora seja uma obrigação do Estado manter 
seus presídios com padrões mínimos de 
humanidade, sabe-se que os recursos não são 
suficientes para atender a todas as demandas do 
sistema carcerário e, assim, não há que se falar em 
ressarcimento de danos quando forem insuficientes 
as condições de encarceramento. 

 

83. Embora não esteja previsto expressamente como 
direito fundamental no texto constitucional, o 
Supremo Tribunal Federal entende que o direito ao 
nome é desdobramento do conceito de dignidade da 
pessoa humana e, assim, merece proteção jurídica. 

 

 

INFORMÁTICA 
Diego Carvalho / Renato Costa 

Em relação a redes de computadores, julgue o item a 
seguir. 

84. A topologia de Barramento, também chamado de 
Bus, é caracterizada pela presença do backbone, um 
único enlace compartilhado pelo qual os nós se 
ligam através de conectores. Nessa topologia, todas 
as estações ficam ligadas pelo mesmo meio de 
transmissão em uma conexão ponto-multiponto. 

 

Em relação a protocolos de comunicação, julgue o 
item a seguir. 

85. O TCP é um protocolo da camada de rede 
confiável, orientado a conexões e que implementa 
controle de congestionamento. 
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Em relação a navegadores web, julgue o item a 
seguir. 

86. Existem dois tipos de cookies, os de sessão e os 
persistentes. Os cookies de sessão são aqueles 
armazenados em memória e somente existem 
enquanto a sessão está ativa. Cookies persistentes 
são salvos no disco rígido do computador, sem data 
de validade associada. 

 

Em relação a correio eletrônico, julgue o item a 
seguir. 

87. Um Cliente de E-mail é uma aplicação geralmente 
instalada em uma máquina local que permite 
enviar/receber e-mails, enquanto um Servidor de E-
Mail é uma empresa que hospeda e disponibiliza 
serviços de e-mail para outras empresas ou 
usuários finais. 

 

Em relação à segurança da informação, julgue o item 
a seguir. 

88. Certificado Digital é um documento eletrônico 
assinado digitalmente por uma terceira parte 
confiável chamada Autoridade Certificadora. O 
certificado digital - através da associação de uma 
entidade a um par de chaves criptográficas - é capaz 
de garantir autenticidade do emissor e o sigilo dos 
dados. 

 

Em relação ao Sistema Operacional Linux, julgue o 
item a seguir. 

89. A Estrutura de diretórios do Linux segue o 
estabelecido pelo Padrão FHS. Nesse contexto, 
existem diretórios que armazenam os programas 
utilizados com mais frequência, armazenam os 
arquivos temporários do sistema e armazenam os 
arquivos pessoais dos usuários. Esses diretórios 
são, respectivamente, /bin, /tmp e /user. 

 

Em relação a ferramentas de proteção e segurança, 
julgue o item a seguir. 

90. Um Proxy é um tipo de firewall capaz de realizar 
filtragens não só por meio do cabeçalho dos 
protocolos de rede e transporte, mas também com 
base nos dados da aplicação. 

 

 

Em relação a conceitos de hardware, julgue os itens a 
seguir. 

91. BIOS é um firmware pré-instalado em um chip de 
memória da placa-mãe responsável pelo suporte 
básico de acesso ao hardware durante o processo 
de inicialização do computador e também por 
fornecer serviços de carga de sistemas operacionais 
– também chamado de boot. Já o POST é conjunto 
de auto testes realizados pela máquina para 
verificar se ela está funcionando perfeitamente e se 
possui os recursos mínimos para entrar em 
operação.   

 

92. EEPROM é um tipo de memória que vem de 
fábrica vazia, permitindo que seja programada por 
terceiros e, não, pelo fabricante. Estes dispositivos 
usam altas tensões para destruir partes do chip ou 
criar links internos nos circuitos. Por essa razão, 
esse tipo de memória só pode ser programada uma 
única vez e não pode ser alterada posteriormente. 

 

93. SSD (Drives de Estado Sólido) é um dispositivo de 
armazenamento em massa que funciona como uma 
memória volátil para armazenamento permanente 
de dados, arquivos, programas e sistemas 
operacionais em circuitos integrados 
semicondutores (chips eletrônicos). Em relação aos 
HDs (Hard Disks), são mais caras, mais leves, mais 
silenciosas e consomem menos energia. 

 

Em relação à Mineração de Dados (Data Mining), 
julgue o item a seguir. 

94. Em um processo de mineração de dados, durante 
a etapa de entendimento dos dados, dados iniciais 
são coletados, descritos, explorados e verificados 
quanto a sua qualidade. 

 
Em relação à Big Data, julgue o item a seguir. 

95. Big Data Analytics é uma estratégia baseada em 
tecnologia que permite coletar insights mais 
profundos e relevantes de clientes, parceiros e 
negócio, ganhando assim uma vantagem 
competitiva. Ele permite trabalhar com conjuntos 
de dados cujo volume e variedade estão além da 
habilidade de captura, armazenamento e análise de 
softwares de banco de dados tradicionais. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes  

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

96. As sociedades em que o Estado adquira 
participação acionária majoritária integram a 
Administração indireta. 

 

97. Quando um servidor público, titular de um cargo 
efetivo, for exercer um mandato eletivo estadual, 
deverá ser afastado de seu cargo caso não houver 
compatibilidade de horários. 

 

Considerando as disposições doutrinárias e 
jurisprudenciais acerca dos poderes da 
Administração Pública e dos atos administrativos, 
julgue as próximas assertivas. 

98. A licença é o ato administrativo negocial 
mediante o qual a administração pública faculta, de 
maneira unilateral e vinculada, a um particular, o 
exercício de determinada atividade para a qual 
preencha os requisitos legais. 

 

99. Dado o atributo da coercibilidade, as decisões 
adotadas pelo administrador público com base no 
poder de polícia podem ser executadas 
diretamente, sem necessidade, como regra, de 
intervenção judicial. 

 

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

100. A condenação do Estado em ação indenizatória 
ajuizada em razão de dano causado por servidor 
público enseja a responsabilização do servidor em 
ação regressiva, desde que ele tenha agido de forma 
dolosa ou culposa. 

 

 

 

 

 

 

Considerando as disposições legais, doutrinárias e 
jurisprudenciais predominantes acerca do controle 
da Administração Pública, julgue o próximo item. 

101. A supervisão ministerial exercida sobre os entes 
da Administração Indireta é exemplo de controle 
administrativo hierárquico. 

 

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. 

102. Embora as sanções civis, penais e 
administrativas sejam independentes entre si, a 
responsabilidade administrativa do servidor 
poderá ser afastada em determinadas situações em 
que ele for absolvido criminalmente. 

 

 
CONTABILIDADE  

Silvio Sande 

103. Caso uma empresa tenha o ciclo operacional 
maior que um ano, o exercício social terá como 
base o prazo do ciclo operacional. 

 

No que diz respeito a balancete, julgue o item que 
se segue. 

 104. Os créditos com sociedades coligadas por 
vendas de mercadorias a prazo com vencimento 
até o término do exercício seguinte, são 
classificados no ativo circulante. 

 

Acerca do processo de escrituração, jugue o item a 
seguir 

105. Lançamentos a débito de contas retificadoras 
do ativo aumentam o saldo líquido das contas que 
estão retificando. 

 

Com relação ao método das partidas dobradas e 
aos lançamentos, julgue o item a seguir 

106. Do ponto de vista das origens e das aplicações 
de recursos, as contas de passivo têm a mesma 
natureza das contas de despesas. 
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Em relação às noções básicas de contabilidade, 
julgue o item. 

107. A troca de uma duplicatas a pagar por uma 
nota promissória a pagar, sem aumento ou 
diminuição do montante total da dívida da 
empresa, constitui um ato administrativo. 

 

108. Uma nota promissória a receber pode 
constituir crédito de financiamento para 
determinada empresa, enquanto crédito de 
funcionamento para outra empresa. 

 

Em 01 de janeiro de 2019, uma empresa adquiriu 
um equipamento para uso em suas atividades 
operacionais no valor de R$ 100.000,00, pagando 
ainda R$ 15.000,00 de frete e R$ 5.000,00 de 
seguro para levar o equipamento até a sede da 
empresa. O equipamento tem vida útil de 5 anos 
sendo depreciado pelo método da soma dos 
dígitos com valor residual de R$ 30.000,00. 
Sabendo-se que o equipamento foi colocado em 
uso imediatamente, julgue os itens a seguir 

 

109. A empresa deve contabilizar como custo de 
aquisição do equipamento o valor de R$ 
120.000,00. 

 

110. O valor da despesa de depreciação no 
exercício de 2019 foi de R$ 30.000,00. 

 

Determinada entidade privada adquiriu, para 
revenda, mercadorias pelo valor de R$ 
1.000.000,00. A empresa pagou ainda frete de  
10% sobre esse valor para levar a mercadorias 
até sua sede. Sabendo que houve incidência de 
ICMS a alíquota de 20% sobre o valor da 
mercadoria, julgue os itens a seguir 

 A partir dessas informações, julgue os itens a 
seguir. 

 

111. O gestor contábil deve contabilizar as 
mercadorias como ativo circulante ao custo de R$ 
900.000,00 

 

112. A empresa contabilizará uma no ativo não 
circulante um crédito  com impostos no valor de 
R$ 20.000,00. 

 

Com relação aos pronunciamentos contábeis, 
julgue os itens a seguir 

113. Os passivos contingentes devem ser 
reconhecidos quando for provável que haja uma 
saída de recursos e o valor puder ser mensurado 
com segurança. 

 

114. O ágio por expectativa de rentabilidade 
futura(goodwill)  não atende a definição de ativo 
intangível, haja vista que o ativo intangível deve 
ser necessariamente identificado o que não 
ocorre o goodwill. 

 

 

ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

O professor Sérgio Mendes 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. 
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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. 

 

O número X de e-mails com lançamentos de novos 
cursos que Guilherme recebe do Estratégia 
diariamente segue uma distribuição de Poisson com 
parâmetro 𝜆, cuja função massa de probabilidade é 

expressa por 𝑃(𝑋 = 𝑘) =
𝑒−𝜆𝜆𝑘

𝑘!
, em que 𝑘 = 0,1,2, …. 

Em 5 dias consecutivos, Guilherme obteve a seguinte 
amostra aleatória. 

 

 

Com base nessas informações, julgue os itens a 
seguir. 

 

118. A estimativa de máxima verossimilhança do 
desvio padrão da distribuição da variável X é igual a 
2 registros por dia. 

 

119. Como a tabela não contempla uma realização do 
evento X = 8, é correto afirmar que 𝑷(𝑿 = 𝟖) = 𝟎. 

 

120. Com base no critério de mínimos quadrados 
ordinários, estima-se que o parâmetro 𝜆 seja igual a 
4 registros por dia. 
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno  

Reconhecimento facial: o que se pode esperar dele? 

Trata-se de uma das tecnologias mais inovadoras do momento. Só que é preciso pensá-la melhor 

A tecnologia não é nova, mas está cada vez mais avançada. O conceito foi desenvolvido na década de 
1960 por Woodrow "Woody" Bledsoe para a Panoramic Research e até hoje os preceitos são os mesmos: 
boa parte dos sistemas ainda aposta em imagens 2D, já que a maioria dos bancos de dados de referência 
têm apenas esse tipo de foto. 

Ela é, portanto, uma forma de autenticação biométrica que permite confirmar uma identidade. O 
processo de identificação usa as medidas do formato e da estrutura facial, que são únicas para cada 
indivíduo. Aí começam os problemas: embora seja bastante interessante, ela pode ser controversa. 

É essa a tecnologia usada no Facebook para sugerir marcações em fotos — e quem tem irmãos sabe que o 
sistema pode ser bastante falho na tarefa de diferenciar pessoas com características semelhantes. Isso 
porque informações-chave das imagens (como o tamanho e o formato de nariz, boca e olhos, bem como a 
distância entre diferentes pontos da face) são comparadas com um banco de dados. Há até quem tenha 
processado a rede social por ter sido identificado em imagens sem ser informado. 

 Disponível em: https://olhardigital.com.br/noticia/reconhecimento-facial-o-que-se-pode-
esperar-dele/84009. Acesso em: 30/07/2020. Com adaptações. 

 

IBM desiste de segmento para pesquisa e desenvolvimento de reconhecimento facial 

 

CEO da companhia defende que uso da tecnologia precisa de um "acordo global" 

A IBM anunciou que não está mais trabalhando com o segmento de pesquisa e análise de reconhecimento 
facial. A empresa não trabalhará mais com programas para reconhecimento facial de uso geral por tempo 
indeterminado já que a tecnologia necessitaria de um "acordo mundial" para entender como e em quais 
situações ela deve ser usada, de acordo com empresários da companhia. 

Arvind Krishna, CEO da IBM, disse que há necessidade de um "diálogo nacional" sobre se e como a 
tecnologia deve ser empregada pela polícia. Ele sugeriu a discussão através de uma carta aos membros 
do Congresso dos Estados Unidos nessa semana, explicando a decisão da empresa de sair do negócio de 
reconhecimento facial.  

Além de propor uma discussão global sobre o uso do reconhecimento facial, a IBM declarou que está 
encerrando o desenvolvimento e a pesquisa da tecnologia. O CEO da empresa declarou que vai incentivar 
o uso de outras tecnologias que possuem maior "transparência e responsabilidade de policiamento". 

 

 Disponível em: https://mundoconectado.com.br/noticias/v/14029/ibm-desiste-de-segmento-para-pesquisa-
e-desenvolvimento-de-reconhecimento-facial. Acesso em: 30/07/2020. Com adaptações. 

 

 

 

 

https://mundoconectado.com.br/site/pesquisa/ibm


16 
5º Simulado Especial – Concurso PCDF Agente – 01/08/2020 

 

 

Considerando que os textos acima são unicamente motivadores, redija um texto dissertativo acerca do 
seguinte tema: 

RECONHECIMENTO FACIAL: ENTRE O FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E A AMEAÇA À 
DEMOCRACIA 

Em seu texto, aborde, necessariamente: 

► reconhecimento facial como oportunidade de fortalecimento da segurança pública; [valor: 9,50 
pontos] 

► reconhecimento facial como ameaça à democracia; [valor: 9,50 pontos] 

►o papel do Poder Legislativo na proteção da sociedade. [valor: 9,50 pontos] 
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito 
 

https://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-01-08-20 
 

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

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 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 

https://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-01-08-20
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

