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Simulado Especial 
6º 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-08-08-20 
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PORTUGUÊS 
Felipe Luccas 

TEXTO I 

 

Conforme apontam estatísticas recentes, a cada 
nove minutos uma pessoa é morta violentamente no 
Brasil. O medo cotidiano ao sair de casa e transitar por vias 
públicas pode ser vivenciado por qualquer cidadão 
brasileiro que resida em uma das metrópoles do país ou 
mesmo em uma cidade de médio a grande porte. Como 
forma de medir o nível de insegurança ou violência das 
cidades, são utilizados dados de indicadores que 
expressam o número de crimes contra o patrimônio (como 
furtos) e à vida. Tais indicadores são construídos e seus 
dados coletados e analisados, geralmente, pelas 
Secretarias de Estado responsáveis pela segurança de cada 
unidade federativa. 

Após o recolhimento de dados em cada estado, 
um panorama nacional é publicado anualmente pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Os crimes 
violentos letais e intencionais (CVLI) são o termômetro da 
violência no Brasil, uma vez que expressam a maior 
preocupação do cidadão quando o assunto é segurança. Os 
valores de CVLI são alarmantes: em 2016, 61.283 pessoas 
morreram violentamente no Brasil. Em 2017, o número é 
de 59.128 e com perspectivas de aumento, sendo que o 
FBSP consolida os dados do ano anterior somente no 
segundo semestre do ano corrente. Ou seja, ano após ano, 
cerca de 60.000 pessoas perdem a vida de forma violenta 
em nosso país. Em 2018, o número foi um pouco menor, 
mas ainda alcançou a casa dos 51.589 assassinatos. 

https://www.politize.com.br/seguranca-
publica-brasileira-entenda/ 

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

 

01. Infere-se que as estatísticas usadas para medir os 
níveis de violência não computam todos os tipos de 
crime.  

 

02. De acordo com o texto, quase 60.00 pessoas 
perdem a vida de forma violenta no Brasil todos os 
anos.  

 

03. Os números crescentes de crimes violentos letais 
e intencionais são o termômetro da violência no 
Brasil, porque expressam a maior preocupação do 
cidadão quando o assunto é segurança. 

 

04. Os dados informados no texto quanto ao ano de 
2017 apresentam natureza preliminar.  

 

05. A vírgula após “geralmente” (1º parágrafo) 
poderia ser suprimida sem prejuízo gramatical, 
uma vez que possui natureza facultativa.  

 

06. A conjunção “mas” (2º parágrafo) une orações 
dependentes, estabelecendo entre elas uma relação 
opositiva.  

 

07. O vocábulo “Conforme” (1º parágrafo) poderia 
ser substituído por “Consoante”, sem prejuízo 
gramatical.  

 

08. De acordo com as regras ortográficas vigentes, o 
vocábulo “cotidiano” (1º parágrafo) foi abolido, 
sendo “quotidiano” a grafia correta oficial.  

 

09. A inserção de uma vírgula após “brasileiro” (1º 
parágrafo) prejudicaria os sentidos originais do 
texto.  

 

10. Sem prejuízo à coerência gramatical, o segmento 
“ao sair” (1º parágrafo) poderia ser substituído por 
“quando sai”.  

 

11. Os vocábulos “nível” e “violência” são acentuadas 
pela mesma regra gramatical.  

 

12. Manteria a correção gramatical e a coerência a 
substituição de “mesmo” (1º parágrafo) por “até”.  

 

13. Sem prejuízo gramatical ou semântico, o período 
“Como forma de medir o nível de insegurança ou 
violência das cidades, são utilizados dados de 
indicadores que expressam o número de crimes 
contra o patrimônio (como furtos) e à vida.” poderia 
ser reescrito da seguinte maneira: Se utilizam, como 
forma de medir o nível de insegurança ou violência 
das cidades, dados de indicadores que expressam o 
número de crimes contra o patrimônio ou contra a 
vida. 
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14. A supressão do acento grave em “à vida” (1º 
parágrafo) prejudicaria correção gramatical. 

 

15. O vocábulo “Tais” (1º parágrafo) classifica-se 
como pronome.  

 

TEXTO II 

 

71% das vítimas de homicídio no Brasil são 
negras. O perfil de quem mata e morre no país é o mesmo: 
homens negros, com baixa escolaridade e renda, 
moradores de periferia e com idade de até 29 anos. Além 
disso, especialistas dizem que tais crimes geralmente estão 
relacionados ao tráfico de drogas e atuação de facções 
criminosas. 

Ainda podem ser mencionados diversos recortes 
da violência no país, como os feminicídios, os assassinatos 
brutais contra a população LGBTI+ e as mortes 
relacionadas às polícias civis e militares. Em um ranking 
mundial de 83 países, o Brasil ocupa a quinta posição em 
homicídios femininos, com uma taxa de 4,8 assassinatos 
para 100 mil mulheres, das quais 65% são negras. Foram 
4.606 mulheres assassinadas em 2016, além de 49.497 
casos de estupro registrados. No que diz respeito à 
comunidade LGBTI+, ocorre um assassinato por dia 
relacionado à homofobia. Além disso, nós somos o país que 
mais mata transexuais no mundo. 

Em 2016, 453 policiais civis e militares 
brasileiros foram vítimas de homicídio e, no mesmo ano, 
4.222 pessoas foram mortas durante ações desses órgãos 
policiais. Essa instituição brasileira é a que mais mata e 
morre no mundo, superando até mesmo países com 
índices de violência mais elevados, como Honduras, na 
América Central. 

https://www.politize.com.br/seguranca-publica-brasileira-entenda/ 

 

Considerando os elementos linguísticos do texto II, 
julgue os itens a seguir.  

 

16. De acordo com o primeiro parágrafo, homens 
negros com 30 anos ou mais estão fora das 
estatísticas de homicídio no Brasil.  

 

17. Em relação à morte da população feminina e da 
LGBTI+, o Brasil é um dos países mais violentos do 
mundo.  

 

 

18. De acordo com o terceiro parágrafo, os órgãos 
policiais brasileiros mataram 4.222 pessoas em 
2016.  

 

19. O vocábulo “Ainda” (2º parágrafo) expressa 
noção aditiva. 

 

20. A substituição de “foram mortas” por “mataram-
se” (3º parágrafo) prejudicaria o sentido original do 
texto.  

 

 

INGLÊS 
Roberto Witte 

TEXT 1 

Read the text and answer questions 21 to 25.  

 

The Optimism Is Unwarranted 

 

The market is highly optimistic, but COVID-19 
may not be done with us. Forecasts are highly uncertain, 
and recent protests will probably make things worse. 
Economic performance is being artificially boosted by 
government income support. This expires around the end 
of July. 

 

Brimming with optimism, some reasons for such 
optimism 

 

The market's optimism is not baseless. On the 
medical front, the market crashed in March on worries 
about the coronavirus pandemic. But coronavirus cases 
and deaths are trending downward.  

On the economic front, the May jobs numbers 
were unexpectedly good. According to some reports, the 
US added 2.5M jobs. There has been some worry about a 
"misclassification" error, but no matter how you analyze it, 
May was much better than April. So in summary: jobs are 
coming back, and the coronavirus is no longer something 
to worry about. Therefore, the economy will rebound.  

Some bigger reasons for pessimismo 
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Deaths from the coronavirus have been trending 
down. However, forecasts for the disease are highly 
uncertain, and they are affected by recent events, and the 
truth is clear: nobody really knows what will go on from 
now on.  

Furthermore, most of the models used to 
produce this forecast assume that social distancing 
measures remain in place or ebb slowly. This is not 
happening at all; where I live, people seem to just be 
worrying less about the virus, going out more, and wearing 
masks less often. But social distancing certainly isn't 
happening in the wave of mass protests we've seen over 
the last week. These could very well seed new clusters of 
infection. We will have to wait about two weeks to see if 
there are changes in the infection data as a result of the 
protests. 

If the virus is not behind us by fall, this affects 
schools and universities, daycare arrangements, and 
nursing homes. Plus, the virus may act like the flu and 
come back anyway in the fall. All of this is bad for the 
employment picture and the ability of the economy to 
produce goods and services. 

https://seekingalpha.com/article/4352899-optimism-is-
unwarranted?utm_source=push&utm_medium=onesignal&utm_campaign=

20-06-10-article-2 (adapted) 

 

Based on the text, judge the following statements 

 

21. There are good and bad expectations concerning 
the coronavirus and its effects on economy. 

 

22 The word “brimming” in the sentence “Brimming 
with optimism, some reasons for such optimism” 
expresses a positive idea. 

 

23. According to the text, social distancing measures 
remain in place or ebb slowly. 

 

24. The word “therefore” can be replaced without 
changing the meaning by “thus”. 

 

25. The main purpose of the text is just to warn 
readers concerning the evil corona virus effects on 
the economy. 

 
 
 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 

FEDERAL  
Leandro Signori 

Durante a construção de Brasília, iniciou-se a 
criação de núcleos habitacionais para abrigar os 
trabalhadores que chegavam. A Cidade Livre, 
posteriormente denominada Núcleo Bandeirante, foi a 
primeira, criada em 1956. A Vila Paranoá abrigou os 
trabalhadores que vieram construir a barragem do Lago 
Paranoá. Posteriormente, Taguatinga, Gama e Sobradinho 
foram criadas. 

Para facilitar a administração dessas localidades, 
foi sancionada a lei que dividiu o território em regiões 
administrativas, cada uma delas com um administrador 
nomeado pelo então prefeito Ivo de Magalhães. 

Atualmente, o Distrito Federal é dividido em 33 
regiões administrativas, cujos limites físicos definem a 
jurisdição da ação governamental para fins de 
descentralização administrativa e coordenação dos 
serviços públicos. 

 

Utilizando o texto acima como referência inicial, 
julgue os itens a seguir a respeito desse assunto e 
seus múltiplos aspectos relacionados.  

 

26. Projetada para possuir função estritamente 
político-administrativa, a Escala Residencial de 
Brasília, inserida no projeto urbanístico de Lucio 
Costa, foi ampliada poucos anos após a inauguração 
da cidade, visando atender ao rápido crescimento 
populacional da capital federal. 

 

27. Instituída no ano de 2019, a Região 
Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol é 
caracterizada por um padrão urbanístico irregular e 
carência de serviços públicos essenciais, abrigando 
um dos maiores aglomerados subnormais do Brasil. 

 

A respeito de aspectos étnicos, históricos e políticos 
do Distrito Federal, julgue o item a seguir. 

 

28. A autonomia política do Distrito Federal foi 
conquistada na Constituição de 1988, em que ficou 
garantida a escolha por meio de eleições, por voto 
direto, do Governador e dos deputados distritais. 

 

https://seekingalpha.com/article/4352899-optimism-is-unwarranted?utm_source=push&utm_medium=onesignal&utm_campaign=20-06-10-article-2
https://seekingalpha.com/article/4352899-optimism-is-unwarranted?utm_source=push&utm_medium=onesignal&utm_campaign=20-06-10-article-2
https://seekingalpha.com/article/4352899-optimism-is-unwarranted?utm_source=push&utm_medium=onesignal&utm_campaign=20-06-10-article-2
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LODF 

Rosenval Júnior 

29. De acordo com a LODF, a função de policial civil é 
considerada de natureza técnica. Já as atividades 
desenvolvidas nos Institutos de Criminalística, de 
Medicina Legal e de Identificação são consideradas 
de natureza técnico-científica. 

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
Marcos Girão 

De acordo com o Regimento Interno da Polícia Civil 
do Distrito Federal, julgue os próximos itens. 

 

30. Situação Hipotética. Tício Mélvio, Agente de 
Polícia da PC DF, acredita que ao colaborar na 
execução de serviços policiais relacionados com a 
prevenção e a repressão da criminalidade 
interestadual, cumpre corretamente um dos 
princípios institucionais da corporação, expressos 
no Regimento Interno do órgão. Assertiva. É seguro 
afirmar que Tício Mélvio conhece muito bem o 
citado Regimento. 

 

31. No âmbito da estrutura orgânica da Polícia Civil 
do Distrito Federal, há uma Ouvidoria. Dentre 
outras atribuições, é ela quem recebe, processa e 
encaminha sugestões ofertadas sobre o 
funcionamento dos serviços prestados pela Polícia 
Civil. Está incorreta a informação de que a 
Ouvidoria compõe a estrutura administrativa da 
Direção-Geral da Polícia Civil. 

 

32. Com o auxílio dos respectivos Diretores dos 
Departamentos e dos demais órgãos de direção 
superior, o Corregedor-Geral da PC DF poderá 
planejar, normatizar, dirigir, supervisionar, 
fiscalizar, administrar, coordenar, executar, 
controlar e avaliar as ações de polícia 
circunscricional, de polícia especializada, de polícia 
técnico científica, de atividades especiais, de ensino 
e treinamento e de correição. 

 

 

 

 

33. A Secretaria Executiva da Direção-Geral da 
Polícia Civil, unidade orgânica de execução e 
assessoramento, diretamente subordinada ao 
Diretor-Geral Adjunto de Polícia, tem como uma de 
suas atribuições assessorar diretamente o Diretor-
Geral nos assuntos de interesse da Instituição, 
perante os organismos externos. 

 

34. O Regimento Interno da PC DF somente poderá 
ser alterado mediante ato do Diretor-Geral da PC 
DF.  

 

Segundo o disposto no texto da Lei Federal n° 
4.878/65, julgue os itens seguintes: 

35. No que diz respeito aos Conselhos de Polícia, não 
está correto afirmar que esses órgãos colegiados, 
levando em conta a repercussão do fato, ou suas 
circunstâncias, poderão, por convocação de seu 
Presidente, apreciar qualquer transgressão 
disciplinar praticada por funcionários policiais. 

 

36. A família do funcionário falecido em serviço na 
sede de sua repartição terá direito, dentro de doze 
meses após o óbito, a transporte para a localidade 
do território nacional em que fixar residência. 

 

Considerando a Lei nº 9.264/1996, julgue os itens 
abaixo. 

 

37. A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é de 
nível superior e compõe-se dos cargos de Perito 
Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia, 
Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial, Agente 
Policial de Custódia e Delegado. 

   

38. O ingresso na Carreira de Delegado de Polícia do 
Distrito Federal dar-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos, com a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil. Exige-se para 
quem nela quer ingressar tanto o  diploma de 
Bacharel em Direito como, no mínimo, 3 anos de 
atividade jurídica ou policial. Tais exigências, no 
entanto, devem ser comprovadas apenas no ato da 
posse. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves  

No conjunto de todas as frases, as proposições 
encontram-se entre aquelas classificadas como 
declarativas e verbais, ou seja, entende-se como 
proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que 
exprimam um pensamento de sentido completo, para o 
qual seja possível atribuir, como valor lógico, ou a verdade 
ou a falsidade. Assim, as proposições transmitem 
pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos 
que se formam a respeito de determinados entes. 

 

Considerando as informações contidas no texto 
acima, julgue o item subsequente. 

 

39. Na lista de frases apresentadas a seguir, há 
exatamente duas proposições. 

 

Preencha o formulário e entregue ao secretário. 

O Estado pode ser titular de Direitos Fundamentais? 

Esta frase é falsa. 

Existem mais de 3.000 Agências da Previdência 
Social. 

Ele foi o presidente do Brasil de 2001 a 2010. 

 

40. O número de linhas da tabela verdade 
correspondente à proposição  
(¬𝑝 ∧ 𝑞) ⟶ (𝑞 ∨ ¬𝑟) é igual a 16. 

 

41. A proposição [¬𝐵 ∧ (𝐴 ⟶ 𝐵)] ⟶ ¬𝐴  é uma 
tautologia. 

 

42. A negação da proposição “Eu acho que Recife é 
lindo” é “Eu acho que Recife não é lindo”. 

 

43. A negação da proposição “Todo recifense é 
carioca ou algum carioca não é recifense” é 
equivalente à proposição “Todo carioca é recifense 
e existe recifense que não é carioca”. 

 

44. As proposições (¬𝑝 ∧ 𝑞) ⟶ (𝑞 ∨ ¬𝑟)  e (¬𝑞 ∧
𝑟) ⟶ (𝑝 ∧ ¬𝑞) são logicamente equivalentes. 

 

 

Julgue o item seguinte, acerca da proposição P: Existe 
vida em outros planetas ou 2012 foi um ano 
bissexto. 

 

45. A proposição P é verdadeira. 

 

46. Considere que os conjuntos A e B sejam disjuntos, 
que os conjuntos A,B e C tenham o mesmo número 
de elementos, que a união dos três possua 220 
elementos e que a interseção entre A e C possua o 
triplo de elementos da interseção entre B e C. 
Assim, se a interseção entre B e C possui 20 
elementos, então o conjunto B tem menos de 100 
elementos. 

 

A aposentadoria por invalidez é garantida a todo 
segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
que, por doença ou acidente, for considerado incapacitado 
permanentemente para exercer suas atividades no 
trabalho. Complicações ortopédicas ou degenerativas, 
como o câncer, que exigem tratamento muito rigoroso e 
agressivo para com o corpo, são algumas das enfermidades 
enquadradas nesse tipo de benefício. 

O número de aposentados por invalidez 
aumentou 11,4% entre 2010 e 2012, segundo dados do 
último Anuário Estatístico do Ministério da Previdência 
Social. Ao todo, nesses três anos, 32.802 pessoas 
receberam o benefício, a maioria do sexo masculino. Em 
2012, das 11.433 aposentadorias concedidas por invalidez, 
cerca de 75% foram para os homens, sendo 2.754 para os 
segurados com faixa etária entre 50 e 54 anos. 

http://prevduasbarras.rj.gov.br/numero-de-aposentados-por-
invalidez-cresce-no-brasil/ (com adaptações) 

 

Com base no texto acima, julgue os itens 
subsequentes. 

 

47. Em 2012, mais de 2.500 aposentadorias por 
invalidez foram concedidas para as mulheres. 

 

48. Menos de 10.000 pessoas receberam o benefício 
de aposentadoria por invalidez no ano de 2010. 
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49. O professor Ricardo Vale guiará uma reunião com 
5 professores do Estratégia. Ricardo e os 5 
participantes se sentarão em torno de uma mesa 
circular. Nessa situação, o número de formas 
diferentes para se ocupar esses lugares com os 
participantes da reunião é superior a inferior a 25. 

 

50. Uma prova de seleção para trabalhar no sistema 
de questões do Estratégia classificou 25 professores 
de Matemática que disputarão 3 cargos especiais. O 
primeiro colocado será o coordenador da área de 
exatas, o segundo colocado ficará responsável pelo 
controle de qualidade dos comentários das 
questões e o terceiro colocado será responsável por 
selecionar novos professores. Dessa forma, não 
havendo empate em nenhuma dessas colocações, a 
quantidade de maneiras diferentes de alocar os 3 
primeiros lugares nessas funções especiais será 
inferior a 10.000. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Ricardo Vale 

Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, 
julgue as afirmações seguintes:  

51. A identificação civil somente será admitida 
quando não for possível proceder à identificação 
criminal do preso. 

 

52. O indivíduo que se recusar a cumprir 
determinação legal, alegando imperativo de 
consciência, não estará sujeito à perda dos direitos 
políticos, caso não tenha sido fixada prestação 
alternativa. 

 

53. A Constituição garante a gratuidade da certidão 
de nascimento, do habeas data e do habeas corpus 
apenas aos reconhecidamente pobres. 

 

Julgue o item abaixo, sobre a segurança pública, de 
acordo com o estabelecido na CF/88:  

54. Compete à polícia civil a função de polícia 
judiciária, bem como a prevenção e repressão ao 
tráfico ilícito de entorpecentes, ao contrabando e ao 
descaminho. 

 

Julgue o que segue, com base no que dispõe a 
Constituição Federal sobre os direitos políticos:  

55. Embora os partidos políticos sejam instituídos 
sob a forma de pessoas jurídicas de direito privado, 
seus estatutos devem ser registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral. 

 

Considerando as regras atinentes aos direitos de 
nacionalidade, julgue a assertiva a seguir:  

56. O indivíduo, filho de pais brasileiros, nascido no 
estrangeiro e não registrado em repartição 
competente, não poderá optar pela nacionalidade 
brasileira caso venha a residir no Brasil somente 
após atingida a maioridade.  

 

No tocante aos direitos sociais elencados na atual 
Constituição julgue o item subsequente: 

57. O direito de greve dos trabalhadores em geral 
pressupõe a edição de lei regulamentando o 
exercício dessa liberdade, sendo, portanto, 
classificado como norma de eficácia limitada.  

 

 

DIREITO PENAL 
Renan Araujo 

TEXTO-BASE para os itens 58 a 61 
 
Situação hipotética: Durante viagem oficial à cidade de 
Cartagena (Colômbia), o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal (do Brasil) é sequestrado por José, brasileiro que 
residia na Colômbia e desejava exigir pagamento como 
preço do resgate. A captura ocorreu em 10.04.2020 e 
enquanto as tratativas para pagamento pelo resgate 
ocorriam, sobreveio nova lei penal, em 24.04.2020, 
aumentando a pena do crime em questão. Posteriormente, 
a polícia colombiana conseguiu identificar o local do 
cativeiro, de forma que, em 25.05.2020, o cativeiro foi 
estourado e a vítima foi libertada, sem que José tivesse 
conseguido obter a vantagem patrimonial pretendida. 
 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 
 
58. Assertiva: será aplicável a lei penal brasileira ao 

caso, pelo princípio da defesa ou proteção. 
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59. Assertiva: para a aplicação da lei penal brasileira 

ao caso será necessário o preenchimento de 
algumas condições, como a entrada do agente no 
território brasileiro e não ter sido o agente 
absolvido no estrangeiro. 

 
60. Assertiva: no caso em tela houve crime de 

extorsão mediante sequestro consumado, em sua 
forma qualificada. 

 
61. Assertiva: a nova lei penal, por ser mais gravosa 

ao agente, não poderá ser aplicada ao crime em 
questão, dada a irretroatividade de lei penal mais 
grave. 

 
TEXTO-BASE para os itens 62 a 64 
 

Situação hipotética: Em certa tarde de 
domingo, irritado com o barulho excessivo provocado pelo 
vizinho Pedro, torcedor do Flamengo exaltado e 
embriagado por conta de mais uma vitória de seu time do 
coração, José pega um taco de beisebol e se dirige à casa do 
vizinho quando então se posiciona para arrebentar o vidro 
do carro de Pedro. Neste momento, Ricardo, vizinho de 
ambos, percebe a ação e tenta dissuadir José, pedindo que 
não faça nenhuma besteira, ao que José responde: “sai pra 
lá você, senão eu te arrebento também. Não paga pra ver 
não”. José, então, bate sucessivas vezes com o taco no carro 
do vizinho Pedro, danificando o veículo. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 
62. Assertiva: José deverá responder pelo crime de 

dano consumado, qualificado pelo emprego de 
grave ameaça à pessoa. 

 

63. Assertiva: a ação penal relativa ao crime em 
questão será privada. 

 

64. Assertiva: Se José for primário e de bons 
antecedentes, o Juiz poderá deixar de aplicar a 
pena, concedendo o perdão judicial. 

 

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

O fato de o crime ser praticado por milícia privada, 
sob o pretexto de prestação de serviço de 
segurança, ou por grupo de extermínio, não 
configura qualificadora em relação ao crime de 
homicídio. 

 

66. Acerca dos crimes contra a administração da 
Justiça, julgue o item a seguir: 

Aquele que, na qualidade de testemunha, cala a 
verdade em processo criminal pratica conduta 
tipificada como falso testemunho, mas terá sua 
punibilidade extinta caso se retrate cabalmente e 
declare a verdade, antes da sentença, no próprio 
processo em que foi praticado o crime de falso 
testemunho. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Renan Araújo 

TEXTO-BASE para os itens 67 a 70 

 

Situação hipotética: Foi instaurado, de ofício, 
inquérito policial para apurar suposta prática do crime de 
homicídio doloso praticado pelo policial civil Valdemar 
Miranda. Segundo consta, o policial civil Valdemar teria se 
envolvido em uma discussão na porta de uma boate em 
Ceilândia (DF), ao final da qual teria efetuado cinco 
disparos de arma de fogo e provocado a morte de Pedro, 
outro frequentador do local. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

67. Assertiva: Valdemar deverá ser citado para 
ciência da instauração do procedimento 
investigatório, podendo constituir defensor no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do 
recebimento da citação. 

 

68. Assertiva: por se tratar de crime de ação penal 
pública incondicionada, a autoridade policial agiu 
corretamente ao determinar a instauração do 
inquérito policial “ex officio”. 

 

69. Assertiva: caso Valdemar constitua defensor, 
este terá direito de ter acesso amplo aos elementos 
de prova já documentados nos autos do inquérito 
policial e que digam respeito ao exercício do direito 
de defesa.  
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70. Assertiva: caso reste comprovado que Valdemar 
agiu em legítima defesa, a própria autoridade 
policial poderá mandar arquivar os autos do 
inquérito policial, eis que a manutenção do 
inquérito policial em tais circunstâncias irá 
configurar flagrante constrangimento ilegal. 

 

TEXTO-BASE para os itens 71 a 73 

 

Situação hipotética: José foi preso em flagrante 
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes 
(pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa), 
no exato momento em que realizava a venda de 15 pinos 
de cocaína, tendo sido conduzido à presença da autoridade 
policial. Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito 
(APFD), a autoridade comunicou imediatamente a prisão e 
o local em que o preso se encontrava ao Juiz, ao MP e à 
família do preso, bem como encaminhou o APFD ao Juiz 
competente, junto com a FAC do preso, na qual constavam 
03 outras condenações definitivas pela prática do mesmo 
delito, tendo o MP pugnado pela decretação da prisão 
preventiva. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

71. Assertiva: no caso em tela, a autoridade policial 
não tinha atribuição para arbitrar fiança, cabendo 
tal providência exclusivamente à autoridade 
judiciária. 

 

72. Assertiva: o flagrante narrado se caracteriza 
como flagrante próprio, eis que o agente estava 
cometendo a infração penal no momento em que foi 
preso em flagrante. 

 

73. Assertiva: deverá o Juiz realizar audiência de 
custódia, no prazo de 24h, oportunidade na qual 
poderá converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, para a garantia da ordem pública. 

 

74. Acerca dos Juizados Especiais Criminais, julgue os 
itens seguintes: 

Ao autor de infração de menor potencial ofensivo 
que, após a lavratura do termo circunstanciado, for 
imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir  

 

 

  o compromisso de a ele comparecer, não se imporá 
prisão em flagrante, mas se poderá exigir fiança.  

 

75. Acerca dos Juizados Especiais Criminais, julgue os 
itens seguintes: 

Agente que cometer o crime de estelionato em sua 
forma simples (pena: reclusão, de um a cinco anos, 
e multa) não fará jus aos benefícios da transação 
penal e da suspensão condicional do processo, por 
não se tratar de infração de menor potencial 
ofensivo. 

 

 

DIREITOS HUMANOS 
Ricardo Torques 

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. De acordo com a Teoria dos Status de Jellinek, 
pelo status civitatis o indivíduo poderá exigir 
atuações positivas do Estado para atender seus 
interesses e necessidades. 

 

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

77. O pós-positivismo, ao buscar uma reaproximação 
do direito em relação à moral, favoreceu de modo 
especial a positivação dos direitos humanos nos 
textos constitucionais. 

 

78. Uma das características dos direitos humanos é a 
sua dimensão subjetiva, posto que constituem um 
conjunto de proposições jurídicas conferida às 
pessoas visando a sua proteção. Não há que se falar 
em dimensão objetiva visto que os direitos 
humanos não se prestam à proteção dos Estados. 

 

79. O Decreto nº 7.037/2009 estabelece a 
participação popular no sistema de segurança 
pública como uma diretriz para segurança pública, 
acesso à justiça e combate à violência, mas a 
redução da letalidade policial não está relacionada 
ao referido eixo orientador. 
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80. O eixo orientador da educação e cultura em 
direitos humanos deverá buscar, para sua efetiva 
concretização, garantir o direito à comunicação 
democrática, assim como o acesso à informação. 

 

81. A promulgação do tratado internacional 
internamente consiste na sua transformação em lei 
interna do país, permitindo-se afirmar que o Brasil 
adota a Tese Dualista. 

 

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

82. Os direitos sociais, característicos da segunda 
dimensão de direitos humanos, previstos no art. 7º 
da Constituição Federal estão elencados em rol 
taxativo ao contrário dos direitos e deveres 
individuais e coletivos do art. 5º do texto 
constitucional. 

 

83. Não há violação ao princípio da dignidade 
humana quando, diante de conduta evidentemente 
atípica, há a mera instauração de inquérito. 

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Sobre conceitos de base de dados e documentação, 
modelagem conceitual e banco de dados relacionais, 
julgue os itens abaixo. 

84. Uma projeção de banco de dados está relacionada 
ao desenvolvimento das ideias, a faze de criação, 
elaboração de esboços e também a parte da 
organização das informações para criação do banco 
de dados. Com isso, é necessário um sistema de 
gerenciamento de banco de dados para elaboração 
de todas as fases de um projeto de desenvolvimento 
do banco de dados. 

 

 

85. Considerando que a imagem acima apresenta 
uma entidade base de uma modelagem conceitual, 
em banco de dados. As setas na lateral esquerda 
estão referenciando os atributos da Entidade 
Cliente, enquanto as setas abaixo da tabela estão 
indicando as relações. 

 

 

86. Na Entidade Colaborador, representada pela 
imagem acima, os campos com valores S3, S3 e S1, 
respectivamente nas linhas 2, 3 e 5 da coluna 
Id_Setor, podem ser considerados como chave 
primaria da entidade em questão. 

 

Sobre sistemas de informações, em teoria da 
informação, julgue o item abaixo.  

87. Se uma organização adotar regras de um sistema 
aberto, isso significa que seu fluxo de dados poderá 
ser impactado por ações externas à organização. 

 

Sobre conceitos de programação, considerando 
linguagem R e Python, analise as assertivas a seguir. 

88. Se após abrir o terminal de códigos R o usuário 

digitar, necessariamente, a expressão  
e logo em seguir solicitar a execução do código, o 
terminal apresentará o resultado dessa operação 
matemática, ou seja, o resultado da impressão do 

código será . 

 

89. Considerando que um sistema em códigos 
construído por linguem R possui várias estruturas 
de condições (if, else, for, while), o trecho de código, 
apresentado na imagem abaixo, retornará como 

resultado . 
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Considerando o trecho de código escrito em Python. 

 

90. O resultado da execução do código será 1, que é o 
menor elemento da lista. 

 

Sobre noções e operações em sistemas operacionais, 
Linux e Windows, julgue o item abaixo. 

91. Diferentemente do Windows, o sistema Linux é 
capaz de diferenciar os caracteres maiúsculos dos 
minúsculos, permitindo, por exemplo, criar várias 
pastas no mesmo local com o mesmo nome, mas 
alternando entre os caracteres maiúsculos e 
minúsculos. 

 

Sobre técnicas aplicadas a segurança da informação, 
julgue os próximos itens. 

92. É correto afirmar que a Política De Mesa Limpa, 
em ambiente de segurança da informação, é 
aplicada como uma técnica que visa manter o local 
de trabalho sempre “limpo”, ou seja, não deixar 
papeis e informações valiosas espalhadas pelo 
ambiente de trabalho.  

 

93. O backup de dados do tipo diferencial possui a 
característica de comparar os dados a serem 
copiados com o último backup realizado, seja ele 
completo ou diferencial. 

 

Sobre equipamentos de rede e noções de operação 
em redes, julgue os itens abaixo. 

94. Um Switch de rede possui várias portas de 
conexão, onde cada máquina da rede se conecta a 
uma porta diferente da outra. Essas portas operam 
por caminhos individuais, criando rotas diretas e 
específicas com as outras portas dentro do 
equipamento. 

 

95. As redes de área metropolitana permitem 
conexões amplas entre máquinas e sistemas. Esse 
tipo de rede é criado, dentre outros fatores, quando 
o espaço físico de uma LAN não atende mais as 
necessidades de uma empresa. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Fabiano Pereira 

96. A respeito da organização da Administração 
Pública, afirma-se corretamente que as agências 
reguladoras, que são pessoas jurídicas de direito 
público interno, são criadas por meio da 
desconcentração administrativa. 

 

97. Por meio do instituto chamado convalidação a 
Administração Pública supre a invalidade de um ato 
administrativo, com efeitos retroativos.  

 

Julgue os itens a seguir acerca das licitações públicas. 

 

98. Na modalidade licitatória denominada pregão, 
sendo declarado o vencedor, todos os licitantes são 
legitimados para manifestar a intenção de recorrer.  

 

99. É direito da Administração Pública, quando do 
contrato de prestação de serviços, exigir que a 
contratada reserve um percentual mínimo de sua 
mão de obra para a ressocialização de egressos de 
sistema prisional.  

 

100. Através do poder regulamentar a Administração 
Pública tem a prerrogativa de editar leis em sentido 
estrito.  

 

101. Um ato administrativo exarado pela 
Administração Pública no uso de sua 
discricionariedade e conveniência não poderá ser 
anulado pelo Poder Judiciário, em obediência ao 
princípio da separação dos poderes.  

 

102. A responsabilidade do Estado pela guarda e 
fiscalização daqueles que cumprem pena em 
estabelecimento prisional, em regra, é objetiva.  
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CONTABILIDADE  

Júlio Cardozo 

Considerando que a contabilidade é a ciência que 
estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da 
finalidade organizacional, julgue os itens a seguir, 
no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades 
da contabilidade. 

 

103. Sob a ótica apontada, podemos afirmar que o 
objeto de estudo da Contabilidade é o ativo líquido, 
isto é, a riqueza própria da entidade. 

 

104. Sabendo que a contabilidade registra apenas os 
eventos contábeis que impactam economicamente a 
equação básica contábil: ativo = passivo + 
patrimônio líquido, a contratação de empregados 
correspondente a um evento que afeta não altera 
patrimônio das entidades inicialmente, podendo 
fazê-lo no futuro.  

 

105. Na sua constituição, a empresa Guarapari S/A 
possuía patrimônio líquido composto por um 
capital integralizado no valor de R$ 360.000. No 
primeiro ano de atividade, a sociedade obteve R$ 
120.000 de lucros: R$ 30.000 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$ 60.000. Com 
referência a essa situação hipotética, é correto 
afirmar que o valor do patrimônio líquido da 
empresa no final do segundo ano foi de R$ 390.000. 

 

A sociedade comercial Praia do Morro  S/A  criou 
uma rubrica contábil para abrigar os valores dos 
seus numerários em trânsito. Na abertura do 
exercício corrente, essa rubrica possuía saldo de R$ 
450.000 

A respeito dessa situação hipotética, julgue os 
próximos itens. 

 

106. A referida conta é de natureza credora. 

 

 

 

 

107. No plano de contas da sociedade, a conta 
descrita integra as disponibilidades, juntamente 
com o caixa, depósitos bancários e equivalentes de 
caixa.  

 

Com relação à escrituração contábil nos livros das 
sociedades, julgue os itens subsequentes 

 

108. Ao efetuar um registro de débito na 
contabilidade da Cia Cariacica S/A, o efeito 
resultante será de diminuir os ativos e aumentar os 
passivos. 

 

109. Ao efetuar o lançamento em livro diário, o 
contador Julio Cardozo deve descrever o título e o 
saldo da conta. 

 

A empresa comercial Serei PC-DF S/A adquiriu 
mercadorias para revenda cujo valor contábil era de 
R$ 100.000,00.  Porém, como efetuou o pagamento 
à vista, conseguiu um desconto de 10%, confirmado 
no momento da compra.  

Com base na situação apresentada julgue os itens a 
seguir. 

 

110. O lançamento contábil que representa a 
aquisição das mercadorias pela empresa comercial 
Serei PC-DF S/A está corretamente apresentado 
abaixo: 

 

 

111. A aquisição das mercadorias será registrada 
pela empresa representa um fato permutativo, visto 
que não há alteração nos ativos líquidos da 
entidade, mas apenas também permutação entre 
contas do ativo. 
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Após o levantamento do balanço patrimonial da 
empresa Domingos Martins S.A., apresentado na 
tabela precedente, ocorreram as seguintes 
operações:  

I.  prestação de serviços com recebimento à vista, no 
valor de R$ 16.500;  

II.  pagamento de R$ 5.800 referentes a salários do 
período;  

III. apropriação de despesas financeiras referente às 
contas a pagar, no valor de R$ 400;  

IV. pagamento de R$ 200 relativos a despesas com 
tributos;  

V. venda de 50% dos investimentos, com recebimento 
de R$ 5.000 previsto para 30 dias por meio de uma 
duplicata;  

VI. pagamento a fornecedores, no valor de R$ 10.000, 
acrescido de 10% de multa por atraso.  

 

Para a elaboração do novo balanço patrimonial da 
entidade, considere que o resultado do exercício, 
caso seja positivo, seja integralmente destinado 
para reservas de lucros. Caso seja negativo, que seja 
compensado, conforme determina a legislação 
societária.   

 

 

 

 

 

Diante do exposto, julgue os itens a seguir. 

 

112. O fato contábil apresentado no item VI pode ser 
contabilizado com um lançamento de 3º fórmula e 
representa um fato modificativo-permutativo.  

 

113. Após a contabilização dos fatos anteriormente 
descritos, o saldo apurado na demonstração do 
resultado do exercício (DRE) apresentará um lucro 
superior a R$ 10.000.  

 

Com base no disposto na Lei n.º 6.404/1976 e suas 
alterações e na Norma Brasileira de Contabilidade – 
CPC 00 (R2), julgue os itens subsecutivos. 

 

114. Considerando que a representação neutra não é 
tendenciosa na seleção ou na apresentação de 
informações financeiras, e também não possui 
inclinações ou parcialidade, tal característica é 
incompatível com o exercício de prudência.  

 

 

ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

Como o objetivo de analisar o rendimento dos alunos 
de um curso, um exame foi realizado e uma amostra 
aleatória com as notas de seis alunos apresentou os 
seguintes resultados: 8,10; 8,32; 8,12; 8,22; 7,99; 
8,31,  

Julgue os itens a seguir, relativos a esses dados. 

 

115. O desvio padrão da análise em apreço é dado 
pela raiz quadrada do valor médio dividido pelo 
número de amostras, no caso, 6. 

 

116. A variância dos dados em apreço é dada pelo 
valor do desvio padrão ao quadrado. 
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Uma amostra aleatória, com 𝑛 = 16  observações 
independentes e identicamente distribuídas, foi 
obtida a partir de uma população infinita, com 
média e desvio padrão desconhecidos e distribuição 
normal.  

Com base nessas informações, julgue os seguintes 
itens.  

 

117. Em um intervalo de 95% de confiança para a 
média populacional em questão, caso se aumente o 
tamanho da amostra em 100 vezes (passando a 
1.600 observações), a amplitude total do intervalo 
de confiança será reduzida à metade.  

 

118. A potência de um teste de hipóteses 
corresponde à probabilidade de se rejeitar a 
hipótese nula, dado que a hipótese nula é correta.  

 

119. Para essa amostra aleatória simples, o valor 
esperado da média amostral é igual à média 
populacional.  

 

120. Se a média populacional verdadeira for igual a 
1,8 e o tamanho da amostra utilizada for 𝒏 = 𝟏𝟔, a 

estatística 
𝒎−𝟏,𝟖

𝒔

𝟒

, em que 𝒎 é a média amostral e s é 

o desvio padrão amostral, terá distribuição t-
Student com 15 graus de liberdade.  
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno  

A origem da criminalidade 

 

Sem contar as vidas perdidas, o crime custa ao Brasil mais de 100 bilhões de reais. Para curar essa chaga, é preciso 
primeiro entender como ela é fabricada.  

A sensação de insegurança no Brasil não é sem fundamento. Somos, de fato, um dos países mais violentos da 
América Latina, que, por sua vez, é a região mais violenta do globo. O país perde muito com isso.  

Só por causa dos assassinatos, o homem brasileiro vive um ano e poucos meses a menos, em média. Se esse homem 
vive no Rio de Janeiro, o prejuízo é ainda maior: quase três anos a menos. As mulheres também não passam 
incólumes. Na cidade de São Paulo, em 2001, o assassinato foi, pela primeira vez, a principal causa de mortes de 
mulheres, ultrapassando números de mortes por doenças cerebrovasculares e Aids.  

Embora tão grave e nociva, a chaga do crime é pouco entendida no Brasil.  Mas, afinal, qual é a origem do crime?   

Existem muitas teorias para explicar o que gera a criminalidade. Cada uma delas se aplica perfeitamente a pelo 
menos uma situação criminosa, mas nenhuma consegue explicar o nascedouro de todos os crimes. Para o 
antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares, que foi coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania no 
governo de Anthony Garotinho (PSB) no Rio de Janeiro, isso acontece porque “crime” é um conceito muito amplo. 
“Não há uma teoria geral sobre criminalidade porque não há uma criminalidade ‘em geral’. Quando falamos em 
crime, estamos nos referindo à transgressão de uma lei, e isso engloba uma infinidade de situações diferentes, cada 
uma favorecida por determinadas condições”, diz ele. Em outras palavras: crimes diferentes têm causas diferentes. 
“Um menino de rua que rouba para cheirar cola tem uma motivação completamente diferente da que move o 
operador financeiro que lava dinheiro para traficantes. No entanto, ambos estão cometendo crimes.”  

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/a-origem-da-criminalidade/.Acesso em: 06/08/2020. Com adaptações. 

 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo 
acerca do seguinte tema.  

VIOLÊNCIA NO BRASIL: CAUSAS E SOLUÇÕES 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

< raízes da atual violência urbana;  

< responsabilidade do poder público no combate à violência;  

< possíveis medidas a serem tomadas para se enfrentar a criminalidade. 
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito 
 

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

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-08-08-20
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

