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Simulado Especial 
7º 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-15-08-20 
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PORTUGUÊS 
Janaina Arruda  

Texto I 

Faço compras no supermercado. Encho o tanque 
do automóvel. Compro um livro, um filme, um CD. Vou 
almoçar, pago a conta, saio. E então reparo que não 
encontrei um único ser humano em todo o processo. Só 
máquinas. Eu, o meu cartão de crédito ― e uma máquina. 
Então penso: será que Paul Lafargue (1842–1911) tinha 
razão? 

Lafargue é pouco lido hoje em dia. Genro do 
famoso Karl Marx, Lafargue escreveu O direito à preguiça 
em finais do século XIX. Para deixar uma mensagem 
otimista: a humanidade deixará o trabalho para trás 
porque o progresso tecnológico vai libertar os homens da 
condenação da jornada. 

A mensagem de Lafargue é uma espécie de 
profecia bíblica do avesso: quando Adão e Eva foram 
expulsos do paraíso, Deus condenou o par desobediente a 
ganhar a vida com o suor do rosto. As máquinas, escreveu 
Lafargue, permitirão que os homens regressem ao paraíso, 
deixando as canseiras da labuta para os brinquedos da 
tecnologia. 

Não sei quantas vezes li o opúsculo de Lafargue. 
Umas dez. Umas cem. Sempre à espera do dia em que a 
máquina libertaria os homens para o lazer. 

João Pereira Coutinho. Nós, os escravos. In: Internet: 

<www1.folha.uol.com.br> (com adaptações). 
 

01. Conforme o autor do texto, a previsão de 
Lafargue, segundo a qual a máquina libertaria o ser 
humano para o lazer, já está concretizada, visto que 
não há um único ser humano em todo o processo. 

 

02. Ao analisar o primeiro parágrafo do texto, pode-
se afirmar que a ausência de conectores entre os 
quatro primeiros períodos e o uso de formas 
verbais em primeira pessoa constituem técnicas 
discursivas que favorecem o individualismo no 
texto. 

 

03. O emprego dos dois-pontos, no segundo 
parágrafo do texto, tem a função de marcar uma 
pausa entre orações dependentes. 

 

04. No segundo parágrafo do texto, haveria prejuízo 
para a coerência e correção gramatical do texto se, 
feitos os devidos ajustes de maiúsculas e 

minúsculas, o ponto final logo após “século XIX” 
fosse substituído por vírgula. 

 

05. No primeiro parágrafo do texto, o uso do sinal de 
travessão tem a função de enfatizar a ideia relatada 
pelo autor da ausência de contato humano nas 
atividades realizadas no cotidiano, as quais são 
narradas ao longo dessa estrutura. 

 

06. O trecho que os homens regressem ao paraíso, 
presente no terceiro parágrafo do texto, pode ser 
classificado como complemento do termo permitir. 

 

Texto II 

Em A Condição Humana, a filósofa alemã Hannah 
Arendt afirma que “os homens são impelidos a agir”. O 
verbo agir, no idioma grego, significa, justamente, 
“começar”, “imprimir movimento a alguma coisa”. Essa 
noção do verbo agir estende-se, consequentemente, para a 
ideia de que existir como ser humano é o primeiro passo 
para se iniciar algo. “A ação e o discurso são os modos 
pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos 
outros, não como meros objetos físicos, mas como pessoas. 
Essa manifestação, em contraposição à mera existência 
corpórea, depende da iniciativa”, assegura a filósofa. Por 
não sermos só um corpo que precisa de água e comida, 
mas seres movidos pelo desejo de dar sentido à vida, 
estamos em constante transformação, o que implica rever 
conceitos e posturas à medida que o tempo passa. 

Muito embora cada um de nós seja movido pelo 
próprio existir, dependemos também de relações com 
pessoas que, ao longo da vida, tornam-se coautoras dos 
nossos feitos. Até mesmo nas ações mais íntimas, que 
implicam rever valores pessoais, estabelecer novas 
relações e fechar ciclos, existe uma parceria autoral. Em 
maior escala, as iniciativas conjuntas são capazes de 
estabelecer novas condições de existência da humanidade 
como um todo. 

Débora Didonê. A hora e a vez. In: Vida 
Simples, 10/2010, p. 23-7 (com adaptações). 

07. Infere-se das ideias apresentadas no texto que a 
força inicial que nos impele a agir está relacionada à 
mera existência corpórea, o que implica rever 
conceitos e posturas à medida que o tempo passa. 
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08. No trecho relações com pessoas que, ao longo 
da vida, tornam-se coautoras, presente no 
segundo parágrafo, o pronome oblíquo poderia ser 
deslocado para a posição proclítica, uma vez que a 
presença da partícula QUE atrai essa estrutura. 

 

09. A correção gramatical e as relações 
argumentativas do texto seriam prejudicadas caso o 
vocábulo “só” fosse deslocado para antes da forma 
verbal “sermos” ou para antes da forma verbal 
“precisa” no seguinte trecho do texto: Por não 
sermos só um corpo que precisa de água e comida. 

 

10. No segundo parágrafo do texto, no trecho 
relações com pessoas que, ao longo da vida, 
tornam-se coautoras dos nossos feitos, a flexão da 
forma verbal “tornam-se” remete ao pronome 
relativo “que”, o qual, por sua vez, refere-se a 
“pessoas”. 

 

11. A expressão ‘Essa manifestação’, no primeiro 
parágrafo do texto, no trecho Essa noção do verbo 
agir, retoma, por coesão, as ideias da filósofa alemã 
a respeito do verbo agir, expressas na oração 
iniciada por “O verbo agir”. 

 

12. No segundo parágrafo do texto, no trecho Até 
mesmo nas ações mais íntimas, que implicam 
rever valores pessoais, estabelecer novas 
relações e fechar ciclos, existe uma parceria 
autoral, o emprego das vírgulas imediatamente 
após “íntimas” e logo após “pessoais” é obrigatório, 
visto que elas demarcam o início e o fim de uma 
oração com valor explicativo. 

 

13. No primeiro parágrafo do texto, no trecho desejo 
de dar sentido à vida, o emprego do sinal 
indicativo de crase em “à vida” é obrigatória e deve-
se à presença do substantivo “sentido”, cujo 
complemento deve ser introduzido pela preposição 
a. 

 

14. No trecho à medida que o tempo passa, no último 
período do primeiro parágrafo do texto, o termo em 
destaque poderia ser substituído por ao passo que 
sem prejuízo ao período em que se insere.  

 

Texto III 

Setores significativos da sociedade começam a 
clamar por nova cultura de mobilidade, que promova a 
apropriação equitativa do espaço e do tempo na circulação 
urbana, priorizando o deslocamento em transporte 
coletivo, em bicicleta ou a pé, em substituição ao 
deslocamento em automóvel particular. Essa nova forma 
de ver a mobilidade deve promover o reordenamento dos 
espaços e das atividades urbanas, de forma a reduzir as 
necessidades de deslocamento motorizado e seus custos e 
construir espaços e tempos sociais em que se preserve, 
defenda e promova a qualidade do ambiente natural e os 
patrimônios históricos, culturais e artísticos das cidades e 
dos bairros antigos. A mobilidade urbana é, ao mesmo 
tempo, causa e efeito do desenvolvimento urbano e integra 
as ações dos principais agentes e fatores que afetam a 
forma como uma cidade se desenvolve. O Estado, o setor 
privado, os indivíduos, os processos migratórios, o valor 
da terra urbana e a dinâmica da economia são fatores que 
interagem de forma complexa, “produzindo” o meio 
urbano em que vivemos, e, desse modo, gerando as 
necessidades de deslocamento das pessoas e dos bens. 

O atendimento às demandas de mobilidade 
evidencia a necessidade de controle do processo de 
expansão urbana, propugnando pelo desenvolvimento de 
cidades mais adensadas, em cujo território haja melhor 
distribuição das funções. 

Internet: <http://diamundialsemcarro.ning.com> (com adaptações). 

 

15. O trecho em que se preserve, defenda e 
promova a qualidade do ambiente natural e os 
patrimônios históricos, presente no primeiro 
parágrafo, poderia ser reescrito da seguinte forma: 
em que se preservem, defendam e promovam a 
qualidade do ambiente natural e os patrimônios 
históricos.  

 

16. O trecho “são fatores que”, presente no último 
período do primeiro parágrafo, poderia ser 
suprimido sem prejuízo da correção gramatical e 
das relações semânticas do período em que se 
insere.  

 

17. No último parágrafo do texto, no trecho “haja 
melhor distribuição das funções”, o emprego do 
modo imperativo na forma verbal indica 
possibilidade, hipótese, e não a certeza de 
ocorrência de melhor distribuição de funções. 
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18. No primeiro parágrafo do texto, a expressão “de 
forma a reduzir”, no trecho de forma a reduzir as 
necessidades de deslocamento motorizado, 
poderia ser substituída pela forma verbal 
reduzindo sem prejuízo para o sentido e a correção 
gramatical do período sintático em que ocorre. 

 

19. Os termos artísticos, históricos e migratórios 
recebem acentuação devido as mesmas regras 
gramaticais. 

 

20. No trecho construir espaços e tempos sociais em 
que se preserve, defenda e promova a qualidade do 
ambiente natural, presente no primeiro parágrafo 
do texto, o termo em destaque poderia ser 
substituído por ONDE sem prejuízo ao período em 
que se insere.  

 

 

INGLÊS 
Andrea Belo 

Texto para questões 21 a 25 

 

This is what coronavirus will do to our offices and 
homes 

(…) One day, the virus will subside. It could be 
eradicated. But even then, life will not simply return to 
the way it was before Covid-19. Spurred on by the 
coronavirus crisis, architects have been rethinking the 
buildings we inhabit (…) 

Many people can't afford to move house - or spend 
money on home improvements. And in the teeth of a 
recession, many employers won't have the money to 
relocate or reorganize (…)Many architects believe a 
major shift towards working from home will be the 
most significant impact of the Covid-19 pandemic on 
the built environment. 

Why? The short answer is money, says Prof David 
Burney, who served as New York City commissioner for 
public architecture under Mayor Michael Bloomberg. 

"Companies can cut their bills for office space 
dramatically by increasing the number of staff 
working from home – and they will do it," he says. 
"We're already seeing some in the commercial real 
estate  

 

business in a state of panic. They can see the demand 
for office space declining” (…)   (BBC News: August 6th) 

 

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

 21. In the text, the word “subside” can be replaced 
by “set back” without changing the meaning 

 

22. The word “inhabit” is used to express that it is not 
possible to live with the virus anymore. 

 

23. In the text, the expression “can’t afford” can be 
replaced by “can’t handle” 

 

24. In the sentence “… who served as New York city 
commissioner for public architecture under Mayor 
Michael Bloomberg”, the word “under” is used to 
show position below something or someone. 

    

 25. The text describes a situation that people should 
think about as a kind of reflection of the virus 
consequences and way of living. 

 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 
FEDERAL  

Leandro Signori 

"A transferência da capital foi um divisor de 
águas para a interiorização do desenvolvimento no país, 
especialmente do Centro-Oeste. Essa avaliação é consenso 
entre os que se dedicam a estudar Brasília. Nas últimas 
décadas, a região cresceu a taxas superiores à média 
nacional, impulsionada pela expansão da fronteira agrícola 
e pela renda proporcionada pelo agronegócio. 

O Centro-Oeste, que contribuía com 3,8% para a 
formação da riqueza do país, em 1970, escalou para a faixa 
dos 10% na década passada, segundo estudo do 
economista Júlio Miragaya, publicado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
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As vastas extensões de cerrados, antes com 
algumas áreas localizadas de plantio de arroz e pecuária, 
foram ocupadas principalmente pelo cultivo da soja. O 
crescimento da área plantada com a leguminosa, que era 
de 1,5% no período 1960 a 1970, dez anos iniciais de 
Brasília, saltou para nada menos que 79,7% nas décadas 
de 1980 a 2010. 

Esse dinamismo econômico regional, no entanto, 
não contribuiu até hoje para resolver uma das maiores 
dores de cabeça do Distrito Federal: tirar do 
subdesenvolvimento os municípios goianos que gravitam 
no seu entorno. Eles se tornaram um cinturão de pobreza, 
desemprego, violência e serviços públicos precários. E até 
agora não se encontrou uma forma de beneficiá-los com 
políticas públicas que os integrem a Brasília." 

(Agência Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br) 

 

A respeito dos aspectos políticos, econômicos e 
sociais da Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e do Entorno, julgue os itens a 
seguir. 

 

26. A saturação espacial das atividades econômicas e 
de moradia no Distrito Federal, a partir da década 
de 1990, promoveu o crescimento das cidades no 
seu entorno. 

 

27. O espaço geográfico da Ride-DF caracteriza-se 
por uma nítida segregação socioespacial, na qual as 
desigualdades encontram-se materializadas no 
espaço urbano. 

 

28. A expansão da mancha urbana pelo Distrito 
Federal e pelo seu entorno significou uma 
intervenção humana extensa e profunda sobre o 
território regional, implicando processos de 
degradação ambiental. 

 

 
LODF 

Rosenval Júnior 

29. De acordo com a LODF, o concurso de remoção 
interno na Polícia Civil do Distrito Federal  abrange 
todas as unidades e seções da PCDF, 
sendo obrigatória a comprovação dos pré-
requisitos subjetivos e determinados exigidos de 
cada função para lotação pelo concurso de remoção. 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Marcos Girão 

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

30. Situação Hipotética. O Agente de Polícia da PC 
DF, Caso Raro Yamada, informou a seu colega, 
Crisoprasso Compasso, recém-empossado no 
mesmo cargo, que ele teria como uma de suas 
atribuições a de dirigir veículos automotores em 
serviços, ações e operações policiais. O Agente 
Compasso discordou da informação, alegando ter 
estudado no Regimento Interno da PC DF que essa 
não é uma atribuição de Agentes de Polícia, mas sim 
de servidores lotados na Divisão de Transportes da 
corporação. Assertiva. Crisopasso Compasso se 
enganou em sua afirmação e precisaria ter estudado 
mais o Regimento Interno, pois é seguro afirmar 
que a atribuição mencionada é de fato de 
responsabilidade dos Agentes de Polícia da PC DF. 

 

31. No âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, 
elaborar o plano plurianual de investimentos da 
Polícia Civil e manter mapa anual de gastos 
realizados pela Polícia Civil com a receita oriunda 
de fundos específicos são atribuições regimentais 
da Divisão de Orçamentos e Finanças, unidade 
orgânica subordinada ao Departamento de 
Administração Geral da PC DF. 

 

32. Situação Hipotética. Harmonia Jacintho foi 
escalada para representar o Diretor-Geral da PCDF 
no controle, supervisão, avaliação e 
acompanhamento das atividades da Polícia Civil do 
Distrito Federal, de acordo com o planejamento 
previamente elaborado pela unidade. Para tanto, 
deverá zelar pelo fiel cumprimento das normas 
legais e regulamentares. Assertiva. Considerando 
as atribuições regimentais estabelecidas a alguns 
cargos comissionados da PC DF, é correto afirmar 
que  Harmonia Jacintho é Diretora-Geral Adjunta da 
corporação. 
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33. É atribuição da Divisão de Capturas e Polícia 
Interestadual da PC DF planejar, coordenar, 
controlar e executar as atividades de recebimento, 
cadastramento, controle, divulgação, 
encaminhamento e cumprimento de cartas 
precatórias e mandados de prisão, recambiamento 
de presos, troca de informações com Polícias de 
outras unidades da Federação, localização e captura 
de pessoas procuradas pela Polícia e pela Justiça. 

 

34. A Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, unidade orgânica de execução técnica 
e operacional, é diretamente subordinada ao 
Departamento de Polícia Especializada e tem 
atribuições bastante diferentes das Delegacia da 
Criança e do Adolescente.   

 

Considerando a Lei Federal n° 4.878/65, julgue os 
itens: 

35. O funcionário policial que falta à verdade no 
exercício de suas funções, por má-fé ou que 
apresenta maliciosamente, parte, queixa ou 
representação comete transgressão disciplinar 
punível com repreensão. 

 

36. A assistência médico-hospitalar de direito do 
funcionário policial compreenderá exclusivamente 
a assistência médica contínua, dia e noite, ao 
policial enfermo, acidentado ou ferido, que se 
encontre. 

 

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

37. É o Governador do Distrito Federal o competente 
para nomear o ocupante do cargo de Diretor-Geral 
da Polícia Civil do Distrito Federal. Esse cargo é 
privativo de policial ocupante de Delegado de 
Polícia do Distrito Federal, integrante da 1º classe 
da carreira. 

 

38. Se um servidor integrante de uma das carreiras 
da Polícia Civil do Distrito Federal estiver 
cumprindo período de estágio probatório, a ele será 
vedado ser cedido a outro órgão, ainda que sejam 
obedecidas as regras de cessão previstas na Lei 
Federal nº 9.264/96. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves  

Considere que as letras P, Q e R representam 
proposições, e os símbolos ¬ ,  e → são operadores 
lógicos que constroem novas proposições e 
significam “não”, “e” e “então”, respectivamente. Na 
lógica proposicional que trata da expressão do 
raciocínio por meio de proposições que são 
avaliadas (valoradas) como verdadeiras (V) ou 
falsas (F), mas nunca ambos, esses operadores 
estão definidos, para cada valoração atribuída às 
letras proposicionais, na tabela abaixo: 

 

Suponha que P representa a proposição “Hoje fez 
sol”, Q represente a proposição “Guilherme foi ao 
restaurante” e R represente a proposição “Manuella 
foi ao comércio”. Com base nessas informações e no 
texto, julgue os itens a seguir: 

 

39. A sentença “Hoje não fez sol então Manuella não 
foi ao comércio e Guilherme não foi ao restaurante” 
pode ser corretamente representada por ¬P → (¬R 
 ¬Q)  

 

40. A sentença “Hoje fez sol e Guilherme não foi ao 
restaurante” pode ser corretamente representada 
por   P  ¬Q   

 

41.  Se a proposição “Hoje não fez sol” for valorada 
como F e a proposição Guilherme foi ao restaurante 
for valorada como V, então a sentença representada 
por ¬P → Q é falsa.  

 

42. O número de valorações possíveis para (Q  ¬R) 
→ P é inferior a 9.  
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Considere que as letras P, Q, R e T representem 

proposições e que os símbolos ¬,  ,   e →  sejam 
operadores lógicos que constroem novas 
proposições e significam não, e, ou e então, 
respectivamente. Na lógica proposicional, cada 
proposição assume um único valor (valor-verdade), 
que pode ser verdadeiro (V) ou falso (F), mas nunca 
ambos. 

Com base nas informações apresentadas no texto 
acima, julgue os itens a seguir. 

 

43. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, 

então a proposição (¬ P)   (¬ Q) também é 
verdadeira. 

 

44. Se a proposição T é verdadeira e a proposição R é 

falsa, então a proposição R →  (¬ T) é falsa. 

 

45. Se as proposições P e Q são verdadeiras e a 
proposição R é falsa, então a proposição  

(P   R) →  (¬ Q) é verdadeira. 

 

46. Considerando todas as possibilidades de 
valorações para as proposições simples P, Q e R, a 
proposição simbólica (PQ)R possui, no máximo, 
4 avaliações V. 

 

47. Uma pesquisa de satisfação foi criada para o 
sistema do Estratégia. Cada aluno pode responder 
sim ou não a cada uma de dez pergunta. Com base 
nessas informações, julgue o item seguinte. 

Há menos de cem maneiras de um entrevistado 
responder sim a três perguntas e não às demais. 

 

48. Sabendo-se que um departamento possui 30 
funcionários, sendo 10 do sexo feminino, julgue o 
item a seguir. 

A quantidade de maneiras distintas de se selecionar 5 
funcionários dessa repartição de forma que 4 sejam 
do sexo feminino é inferior a 4.000. 

 

 

 

 

49. Em um grupo de 60 funcionários de certo 
departamento, há 30 engenheiros, 27 economistas e 
18 com formação em engenharia e economia. O 
número de pessoas desse grupo que não tem 
formação em engenharia nem em economia é 
inferior a 20. 

 

50. Dois conjuntos contêm 7 números pares 
consecutivos cada. O número de elementos da 
intersecção desses dois conjuntos é igual a 3. Com 
base nessas informações, julgue o item a seguir. 

A diferença entre o maior e o menor elemento do 
conjunto união desses dois conjuntos, nessa ordem, 
é 20. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Nelma Fontana 

51. Caso: O Estado do Paraná, por emenda à 
Constituição, inseriu a Polícia Científica no rol de 
seus órgãos de segurança pública, para promover, 
com estrutura própria, perícias de criminalísticas e 
médico-legais, e de outras atividades técnicas 
congêneres. Assertiva: A Polícia Científica não 
precisa estar na estrutura da polícia civil, mas não 
pode ser órgão autônomo de segurança pública, 
porque o rol de órgãos encarregados do exercício 
da segurança pública, previsto no art. 144 da CF/88 
é taxativo. 

 

52. Segundo posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal, é compatível com a Constituição Federal, 
como medida de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavírus, a determinação de 
que as empresas prestadoras do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado e do Serviço Móvel Pessoal 
compartilhem com o IBGE a relação de nomes, 
números de telefone e endereços de seus 
consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. 

 

53. É possível ao Poder Judiciário, em razão de 
outros princípios constitucionais, impedir o acesso 
da imprensa ao preso (entrevista jornalística). 
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54. É inconstitucional a lei estadual que exija a 
nacionalidade primária brasileira como condição de 
ingresso ao quadro de oficial da Polícia Militar. 

 

55. Nos termos definidos pela Constituição Federal, é 
obrigatória a participação de sindicato em todas as 
negociações coletivas de trabalho. 

 

56. De acordo com texto expresso da Constituição 
Federal, a condenação por improbidade 
administrativa provoca a perda dos direitos 
políticos. 

 

57. Os partidos políticos, criados por lei, devem ter 
caráter nacional e prestar contas à Justiça Eleitoral. 

 

 

DIREITO PENAL 
Priscila Silveira 

58. Sobre a aplicação da lei penal no tempo e no 
espaço, julgue o item a seguir. A lei penal nova mais 
benéfica retroage para abarcar também os fatos 
ocorridos antes de sua vigência, devendo aplicar-se 
inclusive aos processos com decisão já transitada 
em julgado, cabendo ao juízo da execução a sua 
aplicação. 

 

59. No que diz respeito à aplicação da lei penal no 
espaço, analise a assertiva que segue. A norma 
inserida no art. 7.º, inciso II, alínea "b", do Código 
Penal - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora 
cometidos no estrangeiro (...) os crimes (...) 
praticados por brasileiro – adota o princípio da 
universalidade ou da justiça mundial. 

 

60. No que diz respeito à aplicação da lei penal, 
considere a seguinte assertiva: Em avião de 
empresa aérea privada peruana, que fazia o voo 
Lima (Peru) - Assunção (Paraguai), passageiro 
norueguês golpeou um peruano, que desmaiou. O 
comandante da aeronave, que estava em espaço 
aéreo internacional, desviou-a e pousou em Campo 
Grande – MS, para atendimento ao ferido. Nesse 
hipótese, deverá ser aplicada a lei penal brasileira 
ao caso. 

 

61. Lupércia, com 13 anos, se relacionou com 
Godofredo e ficou grávida. Constatada a gravidez, 
pediu a Tibúrcio, enfermeiro com curso superior, 
que lhe praticasse um aborto. Em razão do drama 
enfrentado por Lupércia, Tibúrcio concordou e 
praticou o aborto. Ocorre que o feto de quase cinco 
meses, em vez de morrer dentro do ventre da mãe, 
veio, em razão de sua imaturidade, a morrer fora do 
ventre. Nesse caso, Tibúrcio responderá 
criminalmente pelo crime de homicídio com 
aumento de pena em razão da idade da vítima. 

 

62. No que se refere aos crimes contra a liberdade 
pessoal, julgue o item subsecutivo. A pena cominada 
para o crime por privar alguém de sua liberdade, 
mediante cárcere privado, pode ser fixada entre 
dois e cinco anos, se o ato é praticado mediante 
internação da vítima em casa de saúde ou hospital 
ou se a privação da liberdade dura mais de 15 
(quinze) dias. 

 

63. Com relação aos crimes patrimoniais, julgue a 
seguinte situação hipotética: Jorge estava no 
interior de uma agência bancária na cidade de Santo 
André-SP, e percebeu que um cliente estava com 
dificuldades em fazer depósitos e saques no banco. 
A pretexto de auxiliar Manoel a operar caixa 
eletrônico, Jorge apoderou-se de seu cartão 
magnético, trocando-o por outro, passando em 
seguida a fazer saques na conta da vítima. Tal fato 
configura, em tese, o crime de estelionato. 

 

64. Marcos pede a Alberto, seu amigo de longa data, 
que guarde em sua casa um computador de sua 
propriedade, até que volte de uma viagem que fará 
para a Europa. Dias após ter recebido o aparelho de 
boa-fé, quando Marcos já se encontrava no passeio, 
Alberto, agindo como se dono fosse, vende o 
computador para Rogério. A conduta de Marcos se 
amolda à prática do crime de estelionato, na 
modalidade de dispor de coisa alheia como própria. 
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65. Jonas é oficial de justiça da vara federal de 
Curitiba-PR. No exercício de suas funções, de posse 
de mandado judicial, se dirigiu à casa do executado 
Northon para efetuar a penhora de um veículo. Ao 
chegar, o executado ofereceu a quantia de R$ 
1.000,00 para que Jonas retardasse referida 
penhora, prometendo que pagaria na próxima 
semana. Um vizinho de Northon, desconfiado da 
conduta do oficial de justiça, escutou a conversa e 
chamou a polícia, o que ocasionou na prisão de 
ambos. Nesse caso, sem prejuízo da 
responsabilização de Northon, deverá Jonas 
responder pelo crime de corrupção passiva na 
forma tentada, vez que não recebeu o valor até o 
momento da prisão.  

 

66. Juca é oficial de justiça da 2ª Vara Cível de 
Diadema-SP. No exercício de suas funções, de posse 
de mandado judicial, se dirigiu à casa Peter para 
efetuar despejo coercitivo. Ao chegar no local, 
encontrou seu grande amigo Harry, que estava 
residindo na casa ao lado de Peter. Harry contou 
que Peter passava por dificuldades financeiras, 
tinha dois filhos pequenos e que sua esposa estava 
grávida. Ao tomar conhecimento de que Juca faria o 
despejo de Peter, Harry pediu a Juca que retardasse 
o despejo de Peter, no sentido de que ele pudesse se 
ajustar em outro lugar, o que foi prontamente 
atendido por Juca. Nessa hipótese, Juca deverá 
responder pelo crime de prevaricação. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Luciana Peixoto 

Sobre o tema “prisões”, julgue como certo ou errado 
as alternativas 67 a 70. 

 

67. O juiz que decretar a prisão preventiva deverá 
revisar a necessidade de sua manutenção de ofício, 
apenas no momento de prolação da sentença ou 
quando for provocado pela defesa ou Ministério 
Público, decidindo de forma fundamentada.  

 

 

 

 

68. Conforme posicionamento legal e jurisprudencial, 
o juiz não pode decretar a prisão preventiva de 
ofício, nem converter a prisão em flagrante delito 
em prisão preventiva de ofício. 

 

69. O indivíduo que é capturado pela Polícia Militar 
após acabar de cometer uma infração penal se 
encontra em situação flagrancial doutrinariamente 
chamada de flagrante impróprio ou quase-flagrante. 

 

70. Finalizado o prazo contido no mandado de prisão 
temporária, a autoridade responsável pela custódia 
deverá por imediatamente o preso liberdade, 
prescindindo de nova ordem judicial, salvo se tiver 
sido comunicada a prorrogação do prazo ou 
decretada a prisão preventiva. 

 

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

O princípio da não culpabilidade possui 
desdobramentos de tratamento e de cunho 
probatório, que implicam nas seguintes 
consequências: o ônus da prova cabe, em regra, à 
acusação; as medidas constritivas de direito 
individual e as prisões cautelares só podem ser 
decretadas excepcionalmente. 

 

Julgue o item a seguir de acordo com as disposições 
pertinentes ao Juizado Especial Criminal (Lei 
9.099/95). 

 

72. Nos crimes considerados de menor potencial 
ofensivo a competência do Juizado Especial 
Criminal será determinada pelo lugar em que se 
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo 
lugar em que for praticado o último ato de 
execução. 

 

73. Na ação penal de iniciativa privada ou de ação 
penal pública condicionada à representação, 
homologado o acordo de composição dos danos 
civis, o descumprimento do mesmo possibilita que 
o titular da ação penal ofereça de imediato a 
representação ou queixa. 
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Com respaldo nos dispositivos presentes no Código 
de Processo Penal pertinentes ao Inquérito Policial, 
julgue os itens 74 e 75. 

 

74. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 
90 dias, quando o indiciado por crime de tráfico de 
drogas estiver solto, podendo ser duplicado pelo 
juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido 
justificado do delegado de polícia. 

 

75. A autoridade policial deverá instaurar inquérito 
policial de ofício se condicionada a ação penal e 
ausente a condição de procedibilidade, por tratar-se 
de ação penal pública. 

 

 

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. Para Jellinek, o status libertatis permite a 
autodeterminação do indivíduo sem interferência do 
Estado. 

 

77. A doutrina classifica determinados direitos 
humanos como sendo direitos de defesa por 
constituírem uma prerrogativa a ser utilizada em caso 
de arbitrariedades estatais. 

 

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

 

78. Determinado direito poderá ter seu alcance 
reduzido diante duas situações: a previsão em norma 
de mesma estatura que o previu e quando restar 
comprovado que o Estado não dispõe de meios para 
implementá-lo ou garanti-lo. 

 

 

 

 

79. O Decreto nº 7.037/2009 garante o direito à 
memória e à verdade como direitos humanos da 
cidadania e como deveres do Estado, mas ignora a 
construção pública da verdade. 

 

80. O Plano Nacional de Direitos Humanos é espécie da 
Política Nacional de Direitos Humanos e, assim, 
compete exclusivamente ao Executivo federal a sua 
implementação e execução, sendo vedada a 
participação de outros entes políticos. 

 

81. O pluralismo político, um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil, deve ser interpretado 
restritamente, ou seja, pela possibilidade de existirem 
partidos políticos diversos. 

 

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

 

82. O exercício da cidadania não está restrito ao 
exercício dos direitos políticos, votar e ser votado, 
encontrando significado mais abrangente e 
manifestando-se, inclusive, quando da desobediência 
à ordem judicial ilegal. 

 

83. Embora a Constituição Federal garanta a liberdade 
de expressão, essa não pode ser exercida de modo 
indiscriminado, devendo atentar-se a determinados 
balizamentos a fim de que não atinja outros bens 
igualmente relevantes. Desse modo, o Supremo 
Tribunal Federal entende constituir-se como crime de 
racismo a prática de escrever, editar, divulgar e 
comercializar livros fazendo apologia de ideias 
preconceituosas e discriminatórias contra a 
comunidade judaica. 

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Sobre conceitos de redes de computadores e redes de 
comunicação, julgue os itens a seguir. 

84. As redes do tipo PAN, Personal Area Network, são 
consideradas Redes de Área Pessoal que 
normalmente envolvem duas máquinas 
participantes, um cliente e um servidor. 
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85. A topologia de conexão por barramento é 
caracterizada pela ligação de um cabo central, 
também referenciado por Backbone, que é o 
responsável pelo funcionamento de toda a rede. 

 

 

86. Em uma rede local com 4 máquinas, 
exemplificado na imagem acima, vários hosts estão 
participando de uma comunicação e troca de dados. 
Com isso, é correto caracterizar esse modelo de 
encaminhamento de dados como sendo do tipo 
Multicast, pois múltiplas máquinas estão recebendo 
os dados. 

 

Considerando o modelo de pilhas protocolos ISO/OSI 
e TCP/IP, julgue o item abaixo. 

 

87. A camada de rede do modelo de referência OSI é 
responsável por controlar as operações de Sub-
rede. Contudo, ela não é capaz de encaminhar os 
pacotes de dados, apenas endereçá-los. 

 

Sobre ferramentas e aplicativos comerciais de 
navegação, de correio eletrônico, de grupos de 
discussão, de busca, de pesquisas e de redes sociais, 
julgue os itens abaixo. 

 

88. Durante uma pesquisa no motor de buscas 
Google o professor de contabilidade William 
Notário digitou a expressão Garotos Sarados -
“Com Roupas”. Com isso, é correto afirmar que o 
servidor de buscas retornará resultados que 
contenham páginas com as expressões Garotos 
Sarados, Sarados Garotos, apenas Garotos e 
apenas Sarados, mas excluirá dos resultados as 
páginas que contenham a expressão Com Roupas. 

 

 

 

 

 

 

Com relação aos sistemas operacionais Windows 10 
e Linux, julgue o que se seguem. 

 

89. A ferramenta de segurança Windows Defender, 
na versão para Windows 10, é um sistema que 
combate apenas malwares, ou seja, auxilia na defesa 
contra Spywares, Worms, Vírus e outras pragas 
maliciosas. 

 

90. O cerne operacional do Linux, o Kernel, é 
responsável por gerenciar todo o funcionamento do 
sistema operacional, controlando tanto os recursos 
de Hardware conectados a máquina quanto os 
recursos de Software. 

 

Sobre os aplicativos para edição da suíte LibreOffice 
e Microsoft Office, julgue os itens abaixo. 

 

91. A extensão padrão de arquivos gerados pelo 
aplicativo Writer é a ODT, porém os arquivos 
modelos poderão ser salvos na extensão OTM. 

 

92. Considerando o aplicativo editor de planilha 
Microsoft Office Excel, ao escrever a expressão 
=SOMA(10; “RANI”) na célula A1, o programa 
retornará o código de erro #NOME?, já que não é 
possível somar um nome com número. 

 

Em relação aos conceitos de banco de dados, julgue o 
item a seguir. 

 

93. Em notação do tipo Crows Foot, o relacionamento 

simples referenciado por  pode 
ser lido como nenhuma possibilidade de ocorrência 
entre as entidades relacionadas. 
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A respeito de programação em linguagem Python e 
linguagem R, julgue as assertivas a seguir. 

A imagem abaixo é referência para as questões 
94 e 95. Considerando ainda que o valor do 
objeto x seja igual a 2. 

 

94. De acordo com o trecho de código em R 
apresentado acima, pode ser considerado que a 
variável sinal receberá o valor de “positivo” quando 
executado o código. 

 

95. Para imprimir o resultado da variável sinal, 
considerando o trecho de código em R acima, 
deverá ser utilizado o comando de print() dentro 
das análises else if, ou seja, logo após a atribuição 
do valor à variável sinal. Não é possível informar o 
comando de impressão no final do trecho de código. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

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

 

96. As fundações públicas de direito público são 
entidades administrativas descentralizadas, cuja 
aquisição da personalidade jurídica ocorrerá com o 
registro de seus atos constitutivos na serventia 
registral pertinente. 

 

 

 

 

97. Os casos de contratação temporária para atender 
situações de excepcional interesse público, 
admissíveis tanto no âmbito da Administração 
Direta quando no da Administração Indireta, 
deverão ser estabelecidos em lei.  

 

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

 

98. Ao aplicar uma multa a determinada sociedade 
empresária que tenha descumprido uma cláusula 
de contrato administrativo celebrado com a 
Administração, a autoridade administrativa fará uso 
do poder de polícia. 

 

99. Os motivos apresentados para a prática do ato, 
salvo quando sua apresentação não era exigida pelo 
ordenamento jurídico, vincula a validade do ato à 
sua existência e veracidade. 

 

Considerando as disposições da Lei 8.666/93, que 
trata das licitações públicas, analise a próxima 
assertiva. 

 

100. Em caso de comprovado superfaturamento nas 
hipóteses de contratação direta, respondem 
solidariamente pelo dano causado à Fazenda 
Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o 
agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis. 

 

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

 

101. Para fins de responsabilização estatal, é 
irrelevante apurar se a conduta lesiva tenha sido 
comissiva ou omissiva. 
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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. Além do vencimento, poderá o servidor fazer jus 
a algumas vantagens, classificadas como 
indenizações, gratificações e adicionais, sendo que 
as duas últimas incorporarão aos vencimentos, nos 
casos e condições estabelecidos em lei. 

 

 

CONTABILIDADE  
Silvio Sande 

Com relação aos conceitos básicos de contabilidade, 
julgue os itens a seguir 

 

103. O objetivo primordial da contabilidade é o de 
fornecer dados confiáveis da estrutura de capitais 
da empresa aos seus gestores empresariais.  

 

104.  A soma dos direitos reais e os direitos pessoais 
pertencentes a uma empresa é igual ao ativo 
patrimonial dessa entidade. 

 

105. Uma conta patrimonial sempre inicia um 
exercício financeiro com saldo diferente de zero. 

 

Com relação a natureza e o saldo das contas julgue o 
item abaixo 

 

106. No final de um exercício, as contas patrimoniais 
com saldo credor de determinada empresa 
apresentavam um somatório menor que o das 
contas patrimoniais de saldo devedor. Se foi 
obedecida as partidas dobradas, a empresa auferiu 
lucros no período. 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos fatos contábeis, julgue os itens abaixo 

 

107. Uma empresa adquire um equipamento a prazo 
por R$ 150.000,00, sabendo-se que caso adquirisse 
a vista pagaria RS 140.000,00. Nesta situação 
ocorre um fato permutativo no momento da 
aquisição. 

 

108.  Quando ocorre o desconto de duplicatas não é 
realizado nenhum lançamento na conta duplicatas a 
receber. 

 

Com relação a contabilização da depreciação julgue o 
item abaixo 

 

109.  A Cia. JLS adquiriu, em 01/07/2019, um 
equipamento por R$ 1.500.000,00, à vista. Na data 
da aquisição, a vida útil definida pela empresa para 
o equipamento foi de 10 anos e o valor residual 
esperado era R$ 100.000,00. Se a empresa adota o 
método das quotas constantes para o cálculo da 
despesa de depreciação, o valor contábil 
apresentado no Balanço Patrimonial da Cia. JLS, em 
31/12/2019, foi de R$ 1.330.000,00. 

 

Com relação a operação com mercadorias, julgue o 
item a seguir 

 

110.. Descontos incondicionais concedidos são 
aqueles concedidos pela empresa vendedora numa 
alienação a prazo, quando a empresa compradora 
quita sua duplicata antes da data do vencimento. 

 

Com relação ao balancete de verificação, julgue o 
item abaixo 

 

111. Seu principal objetivo é testar se o método das 
partidas dobradas foi respeitado, portanto, o único 
erro de escrituração que o mesmo aponta é o da 
troca de contas. 
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Com relação ao balanço patrimonial, as disposições 
da lei 6.404/76 e a classificação de contas, julgue o 
item abaixo 

 

112. No passivo, as contas serão classificadas nos 
seguintes grupos: passivo circulante, passivo não 
circulante e patrimônio líquido, dividido em capital 
social, reservas de capital, ajustes de avaliação 
patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria 
e lucros acumulados. 

 

Com relação as normas emitidas pelo comitê de 
pronunciamentos contábeis, julgue os itens abaixo 

 

113. Os usuários da informação contábil precisam 
considerar informações pertinentes de outras 
fontes uma vez que os relatórios financeiros para 
fins gerais não fornecem nem podem fornecer todas 
as informações de que necessitam. 

 

114. O ativo é um recurso econômico controlado pela 
entidade como resultado de eventos presentes. 

 
 

ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

Quartis são valores que dividem os dados de uma 
amostra em quatro grupos, cada um deles contendo 
1/4 do tamanho total da amostra. Julgue os itens a 
seguir, considerando que Q1, Q2 e Q3 
correspondem ao primeiro quartil, segundo quartil 
e terceiro quartil, respectivamente. 

115. O primeiro quartil Q1 tem 1/4 dos dados acima 
dele e 3/4 dos dados abaixo dele.  

 

116. O terceiro quartil Q3 tem 3/4 dos dados abaixo 
dele e 1/4 dos dados acima dele.  

 

117. O quartil Q3 é a própria mediana.  

 

118. O desvio quartílico é dado por Q3 – Q1.  

 

 

 

Guilherme possui uma pequena empresa que 
emprega apenas cinco funcionários. Os salários 
mensais, em milhares de reais, estão listados na 
tabela a seguir. 

0,9 1,2 1,4 1,5 2,0 

Com base nessas informações, julgue os itens a 
seguir. 

119. Considerando a média dos salários, o valor do 
desvio do salário de quem ganha R$ 1.400,00 
mensais é nulo. 

 

120. A soma dos valores absolutos dos desvios 
individuais dos salários tomados em relação à 
média, é superior a R$ 1.500,00. 
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno  

05 de junho — Dia Mundial do Meio Ambiente 

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido na conhecida Conferência de Estocolmo e passou a ser 
comemorado todo dia 05 de junho. 

 

Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 05 de 
junho. Essa data, que foi escolhida para coincidir com a data de realização dessa conferência, tem como objetivo 
principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância 
da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis. 

Nessa Conferência, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, iniciou-se uma mudança no modo de ver 
e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política 
ambiental em todo o planeta. Apesar do grande avanço que a Conferência representou, não podemos afirmar, no 
entanto, que todos os problemas foram resolvidos a partir daí. 

Atualmente existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do 
homem sobre ele. A destruição constante de habitat e a poluição de grandes áreas, por exemplo, são alguns dos 
pontos que exercem maior influência na sobrevivência de diversas espécies. 

Tendo em vista o acentuado crescimento dos problemas ambientais, muitos pontos merecem ser revistos tanto 
pelos governantes quanto pela população para que os impactos sejam diminuídos. Se nada for feito, o consumo 
exagerado dos recursos e a perda constante de biodiversidade poderão alterar consideravelmente o modo como 
vivemos atualmente, comprometendo, inclusive, nossa sobrevivência. 

Dentre os principais problemas que afetam o meio ambiente, podemos destacar o descarte inadequado de lixo, a 
falta de coleta seletiva e de projetos de reciclagem, consumo exagerado de recursos naturais, desmatamento, 
inserção de espécies exóticas, uso de combustíveis fósseis, desperdício de água e esgotamento do solo. Esses 
problemas e outros poderiam ser evitados se os governantes e a população se conscientizassem da importância do 
uso correto e moderado dos nossos recursos naturais. [...] 

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "05 de Junho — Dia Mundial do Meio Ambiente"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-mundial-do-meio-ambiente-ecologia.htm. Acesso em 03 de junho de 2020. 

 

PCDF deflagra Operação Belle 

 

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 1ª DP, deflagrou, na terça-feira (3), a Operação Belle. Uma mulher, 
de 59 anos, foi autuada em flagrante pela prática do crime de maus-tratos a animais. 

Os policiais constataram que a envolvida, moradora da Vila Telebrasília, mantinha uma cadela (mistura de pitbull 
com raça indefinida) acorrentada, sem muita locomoção. O animal, denominado Tara, sem idade comprovada, 
alimentava-se somente a cada dois dias. Ela não possuía carteira de vacinação e estava com a orelha machucada e 
com muitas pulgas. 

Há um mês, em decorrência de denúncia anônima, os policiais haviam ido ao local e orientaram a mulher a 
aumentar a corrente e passear com a cadela uma vez ao dia. Os agentes, posteriormente, constataram que as 
condições solicitadas não foram atendidas (a corrente foi diminuída pela proprietária). 

A dona e a cadela foram conduzidas à delegacia. Tara, que foi alimentada e hidratada, aguarda destinação para ser 
entregue, em guarda provisória, a voluntários ou à organização não governamental. 
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A mulher, que aparenta ser alcoólatra e sofrer de depressão, foi liberada após assinatura de termo circunstanciado.  
Caso seja condenada, estará sujeita à pena de um ano de prisão. 

A denominação Belle faz referência a uma cadela americana, da raça Beagle, que ajudou a salvar a vida do dono. 

Disponível em: https://www.pcdf.df.gov.br/noticias/9087/pcdf-deflagra-operacao-belle. Acesso em 03 de junho de 2020. 

 

PCDF deflagra Operação Beirute para combater parcelamento irregular do solo 

 

A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia Especial de Combate à Ocupação Irregular do Solo e 
aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente – Dema, deflagrou, na manhã de hoje (17), a Operação 
Beirute, que visou ao cumprimento de 29 mandados judiciais de prisões preventivas e de buscas e apreensões. 

A ação objetivou o combate e desmantelamento de associações criminosas especializadas no parcelamento 
irregular do solo, notadamente nas regiões administrativas do Gama, Paranoá e Altiplano Leste. A maioria dos 
mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal do Paranoá, e foram cumpridos nas regiões do Plano Piloto, 
Paranoá, Gama, Lago Sul, Recanto das Emas, Varjão do Torto, de Sobradinho, Santa Maria, Arniqueiras, Planaltina e 
Vicente Pires.  

A Operação contou com 115 policiais do Departamento de Polícia Especializada – DPE e apoio da Divisão de 
Operações Especiais – DOE. 

Os grupos criminosos começaram a ser monitorados em março deste ano, quando alguns de seus integrantes 
foram autuados em flagrante por parcelamento irregular do solo no Paranoá. As investigações mostraram que os 
criminosos estão envolvidos na constituição de diversos condomínios irregulares em todo o Distrito Federal e 
atuam com extrema violência, invadindo terras públicas, valendo-se do uso de armas de fogo, ameaças e 
falsificação de documentos para lucrarem quantias vultuosas com os negócios ilícitos. Apenas uma das chácaras 
parceladas chegou a ser vendida, recentemente, pela quantia de R$ 500 mil. 

Disponível em: https://www.pcdf.df.gov.br/noticias/8982. Acesso em 03 de junho de 2020 (adaptado). 

 

Caso Manchinha: Carrefour terá de depositar R$ 1 milhão em fundo para cuidados a animais 

 

O fundo será criado pelo município de Osasco e será destinado a ações com animais. 

O supermercado Carrefour terá de depositar R$ 1 milhão em um fundo, criado pelo município de Osasco, na 
Grande São Paulo, pela agressão de um segurança que resultou na hemorragia e, consequentemente, na morte do 
animal em 28 de novembro. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, foi assinado um Termo de 
Compromisso em que a empresa assume a obrigação. 

 

Caso manchinha 

 

Câmeras de segurança do supermercado e vídeos feitos por celulares de testemunhas registraram o momento em 
que o segurança corre atrás do cão com uma barra de ferro. 

Apesar de as imagens não mostrarem a agressão, o segurança admitiu, em depoimento à polícia, ter batido no 
animal com a barra, mas que não teve a intenção de feri-lo. Posteriormente, Manchinha aparece mancando e 
sangrando nas cenas. Ele era um cachorro abandonado e dócil que perambulava pelo Carrefour e recebia 
alimentos e afagos de clientes e funcionários. 

 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/05/policia-apura-maus-tratos-contra-cachorro-que-aparece-ferido-em-video-no-carrefour-de-osasco.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/08/seguranca-do-carrefour-que-aparece-em-video-com-barra-espantando-cao-que-morreu-alega-que-nao-quis-ferir-animal.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/08/seguranca-do-carrefour-que-aparece-em-video-com-barra-espantando-cao-que-morreu-alega-que-nao-quis-ferir-animal.ghtml
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Outras filmagens mostram o cachorro machucado sendo imobilizado por funcionários da prefeitura. Eles utilizam 
uma corda laçada ao pescoço do bicho, que desmaia. Em seguida, o bicho é levado a uma unidade especializada em 
animais onde morreu. Segundo a veterinária que o atendeu, ele faleceu em decorrência de sangramento. 

 

O segurança 

 

O segurança, que não teve o nome divulgado pela investigação, irá responder em liberdade por abuso e maus-
tratos de animais, de acordo com o artigo 32 da Lei número 9.605/98 de Crimes Ambientais. A reportagem 
também não conseguiu localizar sua defesa para comentar o assunto. 

Como o crime é de menor potencial ofensivo, não cabe prisão e nem indiciamento, de acordo com a pasta da 
Segurança Pública. São enquadrados nesse artigo da lei quem fere ou mutila animais domésticos, silvestres, 
nativos ou exóticos. Se condenado, o agressor pode receber pena de detenção de três meses a um ano, além de 
multa. 

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/15/caso-manchinha-carrefour-tera-de-
depositar-r-1-milhao-em-fundo-para-cuidados-a-animais.ghtml. Acesso em 13 de agosto de 2020 (adaptado). 

 

Considerando os textos acima como meramente motivadores, redija uma dissertação sobre: 

MEIO AMBIENTE E CRIMES AMBIENTAIS 

No seu texto, aborde, necessariamente:   

a) o meio ambiente equilibrado e o exercício da cidadania; [valor: 9,50 pontos] 

b) exemplos de ações criminosas contra o meio ambiente ocorridas recentemente no Brasil; [valor: 9,50 pontos] 

c) como a polícia pode atuar na defesa do meio ambiente. [valor: 9,50 pontos] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/06/hemorragia-matou-cachorro-do-carrefour-de-osasco-diz-a-policia-veterinaria-que-tentou-salva-lo.ghtml
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito 
 

https://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-15-08-20 
 

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-15-08-20
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

