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Simulado Especial 
11º 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 - http://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-19-09-20 
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PORTUGUÊS 
Janaina Arruda 

TEXTO I 

O Pe. Antônio Vieira foi submetido a residência 
forçada, em Coimbra, de fevereiro de 1663 até setembro 
de 1665 e, finalmente, preso pela Inquisição no dia 1.º de 
outubro.  Publicou-se uma importante série de cartas 
escritas por ele nesse período, que se escalonaram com 
bastante regularidade de 17 de dezembro de 1663 a 28 
de setembro de 1665.  

Em cerca de trinta cartas que foram 
conservadas, encontram-se alusões mais ou menos 
desenvolvidas ao “tempo que faz”. Para apreciar o valor e o 
significado dessas  indicações, é preciso entender as 
principais razões que levavam o padre a interessar-se pelo 
tempo. A principal era, sem dúvida, as repercussões que 
certos tipos de tempo tinham sobre a regularidade do 
funcionamento das comunicações, em especial a circulação 
das cartas e notícias. Sujeitado a residência forçada, 
Antônio Vieira ansiava pela chegada do correio,  sobretudo 
o que provinha de Lisboa e da Corte, mas também dos 
outros lugares onde tinha amigos. Em certos períodos do 
ano, inquietava-se também pelas condições de navegação 
do  Atlântico, perigosas para as frotas do Brasil e da Índia. 
Outra razão do seu interesse eram as repercussões do 
tempo sobre a própria saúde e a dos amigos, e sobre os 
rebates da peste.  Enfim, não podia esquecer as campanhas 
militares que, a partir da primavera, decorriam então no 
Alentejo.  

Convém não esquecer que as anotações 
climáticas nas cartas de Antônio Vieira podiam ter, às 
vezes, valor puramente metafórico. No ambiente de acesas 
intrigas palacianas que o Padre acompanhava a distância, 
ele deixa mais de uma vez transparecer o receio de que as 
cartas dele e dos seus correspondentes fossem abertas e 
lidas. Por isso, expressa-se muitas vezes por alusões e 
metáforas. Por exemplo, a 20 de julho, escrevia a D. 
Teodósio: “Em tempo de tanta tempestade, não é seguro 
navegar sem roteiro.” Tratava-se apenas, na realidade, de 
combinar o percurso para um encontro clandestino estival 
nas margens do Mondego. O contexto permite, quase 
sempre, desfazer as dúvidas.  

 

Suzanne Daveau. Os tipos de tempo em Coimbra (dez. 1663 – set. 1665), 
nas cartas de Padre Antônio Vieira. In: Revista Finisterra, v. 32, n.º 64, 

Lisboa, 1997, p. 109-15. Internet: (com adaptações). 

 

 

 

 

 

01.  Conforme as informações veiculadas no texto, as 
cartas do Padre Antônio Vieira merecem destaque, 
uma vez que foram escritas durante o período em 
que esteve exilado. 

 

02. Constata-se no texto que o emprego da linguagem 
conotativa nas anotações climáticas nas cartas de 
Antônio Vieira tinha como objetivo dificultar a 
compreensão da leitura dessas cartas por quem não 
fosse o seu destinatário. 

 

03. No segundo período do segundo parágrafo, o 
emprego de vírgula logo após o vocábulo 
“indicações” é de uso facultativo.  

 

04. No segundo parágrafo do texto, o emprego do 
sinal indicativo de crase em “Sujeitado a residência 
forçada” prejudicaria a correção gramatical do 
texto.  

 

05. O vocábulo “onde” em destaque no texto poderia 
ser corretamente substituído por aonde, uma vez 
que são termos sinônimos.  

 

06. No último parágrafo do texto, a flexão de plural 
na forma verbal “podiam” justifica-se pela 
concordância com “cartas”.  

 

07. Seria prejudicada a correção gramatical do texto, 
se a preposição “de”, em sua primeira ocorrência, 
no trecho “de 17 de dezembro de 1663 a 28 de 
setembro de 1665”, presente no primeiro 
parágrafo, fosse substituída por entre.  

 

08. No segundo parágrafo, estaria prejudicado o 
sentido e a correção gramatical do texto caso se 
substituísse “encontram-se” por é encontrada. 
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TEXTO II 

Os garotos da Rua Noel Rosa 

onde um talo de samba viça no calçamento, 

viram o pombo-correio cansado 

confuso 

aproximar-se em voo baixo. 

 

Tão baixo voava: mais raso 

que os sonhos municipais de cada um. 

Seria o Exército em manobras 

ou simplesmente 

trazia recados de ai! amor 

à namorada do tenente em Aldeia Campista? 

 

E voando e baixando entrançou-se 

entre folhas e galhos de fícus: 

era um papagaio de papel, 

estrelinha presa, suspiro 

metade ainda no peito, outra metade 

no ar. 

 

Antes que o ferissem, 

pois o carinho dos pequenos ainda é mais desastrado 

que o dos homens 

e o dos homens costuma ser mortal 

uma senhora o salva 

tomando-o no berço das mãos 

e brandamente alisa-lhe 

a medrosa plumagem azulcinza 

cinza de fundos neutros de Mondrian 

azul de abril pensando maio. 

 

28 283235-58-Brasil dizia o anel na perninha direita. 

Mensagem não havia nenhuma 

ou a perdera o mensageiro 

como se perdem os maiores segredos de Estado 

que graças a isto se tornam invioláveis, 

 

 

ou o grito de paixão abafado 

pela buzina dos ônibus. 

Como o correio (às vezes) esquece cartas 

teria o pombo esquecido 

a razão de seu voo? 

Ou sua razão seria apenas voar 

baixinho sem mensagem como a gente 

vai todos os dias à cidade 

e somente algum minuto em cada vida 

se sente repleto de eternidade, ansioso 

por transmitir a outros sua fortuna? 

 

Era um pombo assustado 

perdido 

e há perguntas na Rua Noel Rosa 

e em toda parte sem resposta. 

 

Pelo quê a senhora o confiou 

ao senhor Manuel Duarte, que passava 

para ser devolvido com urgência 

ao destino dos pombos militares 

que não é um destino. 

 

Carlos Drummond de Andrade. Pombo-correio. In: Carlos Drummond 
de Andrade: obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002, p. 483. 

Internet:. 

 

09. Na penúltima estrofe do poema, o poeta denota 
seu descontentamento com o fato de não haver 
resposta a todas as perguntas. 

 

10. O texto apresentado pode ser considerado, 
simultaneamente, poético e narrativo. 

 

11. Ao analisar o poema apresentado, pode-se inferir 
que os pombos-correios só voam baixo quando 
estão cansados e confusos. 
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12. De acordo com as ideias presentes nos versos 
“Antes que o ferissem” e “uma senhora o salva”, 
pode-se concluir que os meninos que encontraram 
o pombo-correio na rua tinham intenção de 
machucá-lo. 
 

13. Do ponto de vista sintático, pode-se atribuir à 
expressão “à namorada” a função de complemento 
da forma verbal “trazia” ou do nome “amor”. Nesse 
caso, o sentido de cada uma dessas interpretações 
seria modificado.  

 

14. O vocábulo “o” empregado nos versos Antes que 
o ferissem, uma senhora o salva  e tomando-o no 
berço das mãos  desempenha funções distintas nos 
trechos em que se insere. 

 

15. A forma verbal “viça”, em destaque no texto, foi 
empregada com sentido denotativo, ou seja, traz o 
significado de manifesta-se com força. 

 

 16. As palavras “ônibus” e “invioláveis” são 
acentuadas de acordo com regras distintas de 
acentuação gráfica. 

 

17. O termo “mensagem”, em destaque no texto, é o 
sujeito da forma verbal que o acompanha. 

 

18. No trecho mais raso que os sonhos municipais 
poderia ser inserido, sem prejuízo ao período, o 
termo do antes da palavra que da seguinte forma: 
mais raso do que os sonhos municipais. 

 

19. O termo em destaque no trecho há perguntas na 
Rua Noel Rosa poderia ser substituído sem prejuízo 
pelo termo têm sem prejuízo gramatical e 
semântico ao período. 

 

20. O trecho Como o correio (às vezes) esquece 
cartas poderia ser reescrito, sem prejuízo ao 
contexto, da seguinte forma: Como o correio (às 
vezes) se esquece de cartas. 

 

 

 
INGLÊS 

Roberto Witte 

The Antipolice Movement is Harming America 

 
Posted on September 12, 2020 by adminpolice 

By Chief Joel F. Shults, Ed.D. 

If the antipolice crowd planned the weakening of law 
enforcement in the many nefarious ways it is occurring, 
then they are brilliant strategists and propagandists. If the 
byproducts of their fury are mere happenstance, then they 
must be ecstatic at their destructive influence. 

 

Local business 

 

It was hard enough for small business owners to make a 
living in urban areas before the destructive riots, and even 
before COVID. Businesses offering services to underserved 
areas have additional challenges but remained for those 
who needed access to food and other goods in their own 
neighborhoods. These are some of the hardest hit from 
recent days of civil unrest. Recovering from looting, 
vandalism, and fear is not as simple as filing an insurance 
claim. A loss of police protection is unsustainable. Many 
are leaving, seeking opportunity elsewhere.  

 

Tax base 

 

Social justice takes money for sustainable programs. There 
are cries for more drug treatment, more social services, 
more alternatives to a police response. The loss of tax 
revenue resulting from the recent civil unrest caused 
lower property values, less sales tax revenue from closed 
businesses, and fewer consumers venturing out to spend. 
Such loss will have crippling effects in the cities where the 
demands are the greatest. Looking for federal money is not 
a long term solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nationalpolice.org/6-ways-the-antipolice-movement-is-harming-america/
https://nationalpolice.org/author/adminpolice/
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Media Credibility 

 

Those who know and care about facts have come to realize 
that widespread media bias or laziness is failing to convey 
reality to Americans. Media reports are fed from media 
manipulators. The language of antipolice sentiment has 
been adopted from the blog level to the national media. 
Competition for website clicks has reinstituted traits of 
yellow journalism where misleading headlines sold 
newspapers. Gannet publications is an example. The 
publishing giant states its mission on its webpage: “As the 
new Gannett, we exist to make communities stronger. As 
an award-winning news organization, we inform and 
empower our communities. As a modern media company, 
we foster deep and vital connections among our 
communities and the world around them.”  Despite 
referring to itself as a news organization, its stated 
objective is to mold opinion and behavior. There is no 
commitment to objectivity. 

 

https://nationalpolice.org/6-ways-the-antipolice-movement-
is-harming-america/ 

(adapted)  

 

According to text, judge the following items.  

 

21. According to the beginning of the text, the crowd 
against the police has willingly planned to weaken 
law enforcement.   

 

22. When it comes to the local economic activity, we 
can infer that a great deal of people is searching for 
different places to earn their livings. 

 

23. The recent days of civil unrest have caused a drop 
in tax collection. 

 

24. The word “despite”, in bold could be replaced by 
“in spite of” without changing the meaning. 

 

25. The headline of the text conveys us to the idea 
that the antipolice movement has caused a positive 
impact on the American society. 

 
 
 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 

FEDERAL  
Leandro Signori 

Julgue o item a seguir relacionado à realidade atual 
do Distrito Federal (DF). 

 

26. Na Região Administrativa (RA) do Plano Piloto, 
no Distrito Federal, encontra-se a sede dos três 
poderes da República, os ministérios e outras 
entidades do Governo Federal, tribunais superiores, 
a sede do governo do Distrito Federal, secretarias e 
entidades do governo distrital, a Câmara Legislativa 
e várias outras instituições públicas, além de um 
pujante setor privado, o que faz com que a 
proporção de pessoas que trabalhem nesta RA seja 
superior a proporção de pessoas que trabalhem nas 
demais regiões administrativas do DF. 

 

Uma fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do 
Distrito Federal revelou que, das 99 Unidades de 
Conservação Ambiental (UCs) existentes no DF, apenas 
sete possuem regularização fundiária e com titularidade 
transferida para o Governo do DF. A auditoria do TCDF 
mostra que, até hoje, o GDF não demarcou 75% dos 
parques, reservas, refúgios de vidas silvestres e outros 
tipos unidades de proteção ambiental.  

A ausência de definição dos limites dificulta tanto a 
fiscalização quanto a regularização dessas áreas, que ficam 
sujeitas a danos ambientais e invasões. 

Internet <https://www.tc.df.gov.br> (com adaptações) 

 

Tendo essas informações como referência inicial e 
considerando os aspectos geográficos do Distrito 
Federal, julgue os itens subsecutivos. 

 

27. Infere-se do texto que as Unidades de 
Conservação Ambiental são áreas que o governo do 
Distrito Federal reserva para proteger os recursos 
naturais. Entretanto, apesar de tais áreas possuírem 
acesso proibido, estão sujeitas a danos ambientais e 
invasões. 

 

 

 

 

 

https://nationalpolice.org/6-ways-the-antipolice-movement-is-harming-america/
https://nationalpolice.org/6-ways-the-antipolice-movement-is-harming-america/
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28. O Distrito Federal está localizado em uma região 
rica em recursos hídricos, sendo banhado por 
cursos d'água que compõem grandes bacias 
hidrográficas do Brasil: São Francisco, Tocantins-
Araguaia e Paraná. 

 
 

LODF 
Rosenval Júnior 

29. Relativamente à PCDF e considerando o que 
dispõe a LODF, julgue o item a seguir. 

Aplica-se aos integrantes das carreiras de Delegado 
de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do 
Distrito Federal, no que couber, a lei que trata de 
direitos e garantias dos servidores públicos civis do 
Distrito Federal. 

 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Marcos Girão 

Julgue os itens que se seguem de acordo com o 
Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito 
Federal, estabelecido pelo Decreto nº 30.490/09. 

 

30. No âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, 
cabe ao Departamento de Atividades Especiais 
prestar apoio às unidades da Polícia Civil acerca de 
investigações, cumprimento de mandados de prisão 
e localização de pessoas procuradas pela Justiça. 

 

31. Situação Hipotética. O servidor da PC DF, Carlos 
José, está lotado na unidade da corporação 
responsável por manter contato com empresas de 
telefonia e radiocomunicação, com vistas à 
atualização em novas tecnologias, e por exercer, por 
meio de seu Diretor, a função de porta-voz da 
Direção-Geral da Polícia Civil. Assertiva. Carolos 
José é lotado na Divisão de Comunicação, unidade 
orgânica de execução e assessoramento da PC DF, 
subordinada diretamente ao Diretor do 
Departamento de Atividades Especiais. 

 

 

 

 

 

32. Identificar as áreas prioritárias para 
implementação de projetos sociais que visem 
redução da criminalidade, no sentido de promover 
desenvolvimento de programas de inclusão social 
nas áreas das delegacias circunscricionais, em locais 
onde se constatam altos índices de criminalidade, é 
uma atividade realizada no âmbito do 
Departamento de Atividades Especiais. 

 

33. Situação Hipotética. Everardo Ramos e Edinalda 
Flores são servidores policiais da PC DF. Ele é 
ocupante de cargo efetivo que tem como atribuições 
dirigir veículos automotores em serviços, ações e 
operações policiais. Ela, também ocupante de cargo 
efetivo, atua nas atividades de inteligência voltadas 
para segurança da custódia de presos sob a 
responsabilidade da Polícia Civil do Distrito 
Federal. Assertiva. O Sr. Ramos é Agente 
Penitenciário (Agente Policial de Custódia) e a Sra. 
Flores, Agente de Polícia Civil da corporação.   

 

34. São atribuições regimentais do Diretor-Geral 
Adjunto da Polícia Civil do Distrito Federal 
controlar e opinar acerca da conveniência de 
concessão de licença para o trato de interesses 
particulares, manter o controle da frota geral da 
Polícia Civil e promover estudos com vistas à 
distribuição de veículos novos e remanejamento de 
usados. 

 

Com base na Lei n.º 4.878/1965, julgue os itens: 

 

35. É transgressão disciplinar negligenciar a guarda 
de objetos pertencentes à repartição e que, em 
decorrência da função ou para o seu exercício, lhe 
tenham sido confiados, possibilitando que se 
danifiquem ou extraviem. Tal transgressão é 
classificada como de natureza grave, punível com 
suspensão. 

 

36. Os Conselhos de Polícia, levando em conta a 
repercussão do fato, ou suas circunstâncias, 
poderão, por convocação de seu Presidente, 
apreciar as transgressões disciplinares passíveis de 
punição com as penas de repreensão e de  
suspensão até 30 dias. 
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De acordo com a Lei nº 9.264/1996, julgue os 
próximos itens. 

 

37. As carreiras de Delegado e de Escrivão de Polícia 
da PC DF são distintas, sendo apenas a carreira de 
Delegado de Polícia considerada como típica de 
Estado. 

 

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

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves  

Um determinado partido político pretende lançar 
candidatos próprios para as próximas eleições de 
governador, senador e deputado federal. O partido 
possui 5 possíveis nomes para o cargo de 
governador, 7 para o cargo de senador e 12 para o 
cargo de deputado federal. Como todos os pré-
candidatos são muito bons, o partido decidiu que a 
escolha da chapa (governador, senador e deputado 
federal) será por sorteio. Considerando que todos 
os nomes têm chances iguais de serem escolhidos, 
julgue os itens seguintes. 

 

39. Caso Guilherme e Abelardo sejam pré-candidatos 
ao cargo de senador e Marilia e Ana sejam pré-
candidatas ao cargo de deputado federal, a chance 
de que a chapa sorteada tenha qualquer um desses 
nomes será maior que 49%. 

 

40. A probabilidade de uma chapa ser sorteada é 
maior que (1/20)². 

 

41. Considerando que José seja um dos pré-
candidatos ao cargo de governador, a probabilidade 
de que José esteja na chapa sorteada será maior que 
0,1. 

 

 

42. Considerando que Marilia seja pré-candidata ao 
cargo de governador e Carlos seja pré-candidato ao 
cargo de senador, então a probabilidade de que a 
chapa sorteada ou não tenha o nome de Marilia ou 
não tenha o nome de Carlos será inferior a 0,75. 

 

O sustentáculo da democracia é que todos têm o 
direito de votar e de apresentar a sua candidatura. 
Mas, enganoso é o coração do homem. Falhas 
administrativas e maior tempo no poder andam de 
mãos dadas. Por isso, todos precisam ser 
fiscalizados. E a alternância no poder é 
imprescindível. Considerando o argumento citado, 
julgue os itens subsequentes. 

 

43. A afirmação “E a alternância no poder é 
imprescindível” é uma premissa desse argumento. 

 

44. Esse é um argumento válido. 

 

45. A sentença “Falhas administrativas e maior 
tempo no poder andam de mãos dadas” é uma 
premissa desse argumento. 

 

Uma empresa incentiva o viver saudável de seus 
funcionários. Para isso, dispensa mais cedo, duas 
vezes por semana, aqueles envolvidos em alguma 
prática esportiva. Aproveitando a oportunidade, 
Ana, Beatriz, Carol e Daniela decidiram se associar a 
uma academia de ginástica, sendo que escolheram 
atividades diferentes, quais sejam, musculação, 
ioga, natação e ginástica aeróbica. O intuito é 
manter a forma e, se possível, perder peso. No 
momento, o peso de cada funcionária assume um 
dos seguintes valores: 50 kg, 54 kg, 56 kg ou 60 kg. 
O que também se sabe é que: 

(a) Ana não faz musculação e não pesa 54 kg. 

(b) Beatriz faz ioga e não tem 50 kg. 

(c) A jovem que faz musculação pesa 56 kg e não é a 
Carol. 

(d) A jovem com 54 kg faz natação. 

 

Com base nessas informações, é correto afirmar que 
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46. o peso de Ana é 56 kg. 

 

47. Daniela faz musculação. 

 

48. Beatriz é mais pesada que Carol. 

 

Um investidor comprou 44.000 ações de duas 
empresas — A e B —, aplicando o total de R$ 
60.000,00. O preço da ação da empresa A é 25% 
superior ao da ação da empresa B. Sabendo-se que 
o preço da ação da empresa B é igual a R$ 1,20, 
julgue os itens a seguir, 

 

49. Foram compradas mais de 20 mil ações da 
empresa A. 

 

50. Foram compradas menos de 20 mil ações da 
empresa B. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Ricardo Vale 

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

 

51. O mandado de injunção somente será cabível 
diante da ausência de regulamentação de normas 
constitucionais de eficácia limitada. 

 

52. A liberdade de reunião é direito coletivo que deve 
ser exercido em locais abertos ao público e que 
independe de autorização das autoridades 
administrativas. 

 

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

 

53. As guardas municipais realizam o policiamento 
ostensivo nos municípios, sendo instituídas pelo 
estado correspondente. 

 

 

 

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

 

54. Somente o brasileiro naturalizado poderá perder 
os direitos políticos em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado. 

 

55. Lei que alterar a regras relativas ao processo 
eleitoral entram em vigor de imediato. 

 

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

 

56. Os portugueses que optarem pela condição de 
quase nacionais deverão possuir residência 
ininterrupta por um ano no país e não poderão 
solicitar a naturalização brasileira.  

 

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

 

57. As associações sindicais têm autorização para 
representar judicialmente seus filiados sem a 
necessidade de expressa autorização destes. 

 

 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

58. Sobre o tempo do crime, o Código Penal adota a 
teoria da ubiquidade, considerando praticado o 
delito no momento da conduta quanto do resultado. 

 

59. O prazo penal conta-se de maneira diversa do 
prazo processual penal. Inclui-se o primeiro dia, 
desprezando-se o último, além do mais, não se 
interrompe de modo algum. 
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60. Há leis denominadas de intermitentes, que são 
formuladas para durar um período determinado e 
breve. As leis excepcionais e temporárias são 
espécies desse gênero. Temporárias são as leis 
feitas para durar enquanto um estado anormal 
ocorrer, cessam a sua vigência ao mesmo tempo em 
que a situação excepcional também terminar. 
Excepcionais são as leis editadas com período certo 
de duração, portanto, dotadas de 
autorrevogabilidade. 

 

61. É admitido o crime de homicídio na forma 
qualificada-privilegiada, desde que exista 
compatibilidade entre as circunstâncias.  

 

62. Márcia, com o nítido propósito de interromper a 
gravidez de Ketlen, a agride, ocasionando lesões 
decorrentes do aborto. A conduta de Márcia é 
tipificada como lesão corporal gravíssima, em vista 
da consequente destruição do produto da 
concepção (feto). 

 

63. Em relação ao crime de furto a pena é aumentada 
de 1/3 (um terço) se a subtração for de semovente 
domesticável de produção, mesmo que abatido ou 
dividido em partes no local da subtração. 

 

64. Acerca dos crimes contra a administração 
pública, pratica prevaricação o agente que deixa, 
indevidamente, de realizar ato de ofício, para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

 

65. No roubo a pena é aumentada de 1/3 até a 
metade se a violência ou a grave ameaça é exercida 
com emprego de arma de fogo. 

 

66. A abolitio criminis faz cessar todos os efeitos 
penais, principais e secundários, subsistindo os 
efeitos civis. 

 

 

 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Fernando Bezerra 

67. O processo penal reger-se-á, em todo o território 
brasileiro, pelo Código de Processo Penal, 
ressalvados apenas os tratados, convenções e 
regras de direito internacional. 

 

68. Acerca do Inquérito Policial, é correto afirmar 
que incumbirá à autoridade policial decretar a 
prisão preventiva. 

 

69. De acordo com o Código de Processo Penal, a 
autoridade que ordenar a prisão fará expedir o 
respectivo mandado. O mandado de prisão 
mencionará a infração penal e o resumo dos fatos 
que motivaram a prisão. 

 

70. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas 
somente durante o trabalho de parto. 

 

71. O inquérito policial, por ser indispensável à 
persecução penal, acompanhará a denúncia ou 
queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. 

 

72. Nos casos em que servidores vinculados às 
instituições de Segurança Pública e Forças 
Armadas, quando em atividade de garantia da lei e 
da ordem, figurarem como investigados em 
inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e 
demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto 
for a investigação de fatos relacionados ao uso da 
força letal praticados no exercício profissional, de 
forma consumada ou tentada, incluindo as situações 
relacionadas às excludentes de ilicitude, o indiciado 
poderá constituir defensor, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas a contar do recebimento da 
citação informando-o acerca da instauração do 
procedimento investigatório. Caso não nomeie 
defensor no referido prazo, a autoridade 
responsável pela investigação deverá intimar a 
instituição a que estava vinculado o investigado à 
época da ocorrência dos fatos, para que essa, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique 
defensor para a representação do investigado. 
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73. Poderá o juiz, dentre outras hipóteses, substituir 
a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente 
for portador de doença grave independente de sua 
debilitação. 

 

74. Acerca da lavratura do auto de prisão em 
flagrante, é correto afirmar que: 

Não havendo autoridade no lugar em que se tiver 
efetuado prisão, o preso será logo apresentado à do 
lugar mais próximo. 

 

75. Sobre o tema Juizados Especiais Criminais, 
disciplinado pela Lei 9.099/95, é correto afirmar 
que:  

Os atos processuais serão públicos e poderão 
realizar-se em horário noturno e somente em dias 
úteis, conforme dispuserem as normas de 
organização judiciária. 

 

 

DIREITOS HUMANOS 
Ricardo Torques 

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

 

76. Os direitos humanos constituem um conjunto de 
faculdades e instituições que, em cada momento 
histórico, concretizam as exigências de dignidade, 
liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser 
reconhecidas positivamente pelos ordenamentos 
jurídicos em nível nacional e internacional. 

 

77. As expressões “direitos do homem e do cidadão”, 
“direitos naturais” e “direitos e liberdades 
públicas”, embora sejam utilizadas como sinônimas 
por alguns, apresentam distinções conceituais e 
históricas entre si. 

 

78. Os direitos humanos prestacionais estão 
relacionados à possibilidade de o indivíduo 
defender-se de eventuais arbítrios estatais, 
buscando ver resguardada a sua liberdade. 

 

 

79. A superveniência de uma norma imperativa de 
direitos internacional deverá enquadrar-se 
harmonicamente com os tratados vigentes para que 
seja considerada válida. 

 

80. A historicidade dos direitos humanos traduz-se 
pela sua formação ao longo da história e em razão 
das lutas sociais em defesa da dignidade humana. 

 

81. Pelo princípio da relatividade nota-se que os 
direitos humanos não são absolutos, inclusive a 
vedação à tortura e à escravidão. 

 

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

 

82. Diante da ausência de vaga em estabelecimento 
penal adequado, o condenado poderá ser mantido 
em regime prisional mais gravoso. 

 

83. O uso de algemas é medida discricionária cuja 
decisão cabe ao agente policial no exercício da 
função ou no curso de diligência. 

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Em consideração as ferramentas e aplicativos 
comerciais de navegação; editores de textos, 
planilhas e apresentação; de correio eletrônico; de 
grupos de discussão, de busca, de pesquisas e de 
redes sociais; avalie as asserções abaixo e 
classifique os itens. 

 

84. Sobre conceitos de utilização da internet por 
ferramentas browser, os complementos são 
recursos extras que podem ser instalados no 
navegador para realizar tarefas que não competem 
ao navegador de forma nativa. 
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85. Durante a edição de uma apresentação no 
aplicativo LibreOffice Impress 6.4, versão de 
instalação padrão, o usuário precisa iniciar a 
apresentação a partir do 3 slide. Para isso, basta 
clicar no terceiro slide da apresentação e pressionar 
o comando F5. 

 

86. Durante o preenchimento de uma planilha pelo 
aplicativo editor Calc, versão 6.4 na instalação 
padrão, um usuário acionou a alça de 
preenchimento e arrastou para a direita, conforme 
imagem abaixo. 

 

As células seguintes à direita serão preenchidas com 
a sequência 2 e 3, respectivamente. 

 

Sobre Banco de dados, Base de dados, Documentação 
e Modelagem conceitual, analise os itens a seguir. 

 

87. Durante a criação do modelo entidade e 
relacionamento apresentado acima fora constatada 
a necessidade de criar uma nova entidade chamada 
BRINDE, vinculada diretamente a associação já 
existente CONTÉM. Nesse cenário, a nova entidade 
criada será do tipo associativa. 

 

Sobre noções de mineração de dados, características 
e aprendizado de máquina, julgue o item a seguir. 

 

88. O uso de um sistema para mineração de dados 
potencializa as atividades de uma organização, por 
exemplo, em fatores como a qualidade na 
mineração de um imenso volume de dados 
disponível na internet. 

 

 

 

Analisando conceitos sobre redes de comunicação e 
telecomunicações em rede, julgue as assertivas 
abaixo. 

 

89. Mesmo que não muito utilizada atualmente nas 
grandes cidades e capitais do país, a comunicação 
por rede dial-up ainda persiste em algumas regiões. 

 

90. Grandes ambientes de rede, como universidades, 
por exemplo, podem dividir sua rede local em 
várias unidades virtuais, as chamadas WLANs. 

 

Sobre noções de aplicação de linguagem Python e R, 
analise o item abaixo. 

 

91. De acordo com a estruturação de códigos em 
linguagem Python, apresentado na imagem acima, 
após a execução o resultado será: 

 

 

92. Em linguagem R, uma variável que possui o valor 
5.5 poderá ser classificada como do tipo numeric. 

 

Sobre noções de vírus, Worms, pragas virtuais e 
aplicativos para segurança, julgue os itens a seguir. 

 

93. Vírus de computador são considerados 
assinaturas de malware, podendo contaminar 
parcialmente ou totalmente um arquivo.  

 

94. O ataque do tipo Ping of Death é uma das técnicas 
utilizadas em redes de computadores para captura 
de dados e informações sigilosas. 
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Sobre os fundamentos da computação em 
organização e arquitetura de computadores, 
componentes de um computador (hardware e 
software), sistemas de entrada, saída e 
armazenamento, julgue os itens a seguir. 

 

95. Existem componentes em uma placa mãe que 
permitem aos hardwares externos se comunicarem 
diretamente ao processador. Com isso, a ponte sul 
do chipset conecta os dispositivos diretamente ao 
CPU. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Fabiano Pereira 

Acerca da organização da Administração Pública, 
julgue o item a seguir. 

 

96. Segundo entendimento do STF, o contrato de 
gestão configura hipótese de convênio. 

 

Julgue os itens a seguir a respeito da Lei nº 8.112/90. 

 

97. A apuração de falta funcional poderá se iniciar 
por meio de denúncia, oral ou por escrito, sendo 
possível que o denunciante seja anônimo.  

 

98. Como medida para evitar que o denunciado 
influencie no processo, a autoridade responsável 
pela instauração poderá afastar o servidor por até 
120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo da 
remuneração.  

 

Avalie o item a seguir sobre os poderes 
administrativos.  

 

99. Ao particular, segundo entendimento do STJ, 
poderá ser delegado o exercício do poder de polícia 
para fiscalização, consentimento e aplicação de 
sanção.  

 

 

 

No que se refere às licitações públicas, julgue os itens 
a seguir.  

 

100. Na modalidade licitatória pregão, poderão fazer 
novos lances verbais e sucessivos todos aqueles que 
ofertaram lances até 15% (quinze) por cento mais 
alto do que o autor da oferta mais baixa.   

 

101. No pregão, em nenhuma hipótese é permitida a 
exigência de aquisição do edital pelo licitante, como 
condição para participar do processo licitatório.  

 

No tocante à responsabilidade civil do Estado, julgue 
o item a seguir.  

 

102. Em caso de suicídio de detento, a 
responsabilidade do estado será objetiva, conforme 
entendimento do STF.  

 

 

CONTABILIDADE  
Júlio Cardozo 

A seguir apresentaremos o Balanço Patrimonial da 
Cia Sobradinho S/A, que atua no ramo venda de 
equipamentos eletrônicos. 

 

 

Com base nas informações apresentadas e 
considerando que o Balanço Patrimonial está 
fechado e corretamente escriturado, julgue o item a 
seguir.  

 

103. A Cia Sobradinho S/A possui situação líquida 
superavitária e menos de 30% do capital total à 
disposição da empresa pertence a terceiros.  
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Sobre a escrituração contábil e elementos das 
demonstrações contábeis, julguem os itens a seguir: 

 

104. Um lançamento a débito irá gerar aumento de 
saldo nas contas bancos com movimentos, salários, 
depreciação acumulada e encargos financeiros a 
transcorrer, visto que representam contas 
devedoras.  

 

A empresa Estratégia Black S/A comprou, em 
01.01.2020, 4 veículos por R$400.000,00 em cinco 
prestações iguais, sendo uma entrada no ato da 
compra e quatro pagamentos mensais. Os veículos 
serão utilizados para entrega de mercadorias.  

 

Com base na situação apresentada julgue os itens a 
seguir. 

 

105. Após a contabilização da operação, o patrimônio 
dessa empresa sofreu um aumento de R$ 400.000 
no seu ativo total e um aumento de 320.000 no seu 
passivo.  

 

106. A depreciação dos veículos começa a ser 
contabilizada a partir do pagamento da primeira 
prestação, o que já ocorreu na hora compra.  

 

A empresa comercial Sudoeste S/A adquiriu 
mercadorias a prazo cujo valor contábil era de R$ 
800.000,00.  Como conseguiu antecipar o 
pagamento, conseguiu um desconto de 5% junto ao 
fornecedor.  

 

Com base na situação apresentada, julgue os itens a 
seguir. 

 

107. A aquisição das mercadorias, no caso 
apresentado, representa um fato contábil 
permutativo. 

 

108. O pagamento da dívida com fornecedores com a 
obtenção do desconto será contabilizado através de 
um lançamento de terceira fórmula. 

 

A tabela a seguir apresenta as contas e os respectivos 
saldos, em reais, do patrimônio líquido da empresa 
Recantos das Emas S/A, ao final do exercício de 
20x0. 

 

Com base nas informações apresentadas, julguem os 
itens a seguir. 

 

109. Considerando apenas essas contas 
apresentadas, o total do Patrimônio Líquido da 
empresa JLS S/A é superior a R$ 200.000. 

 
 110. Caso a empresa apure lucros em exercícios 

posteriores, poderá destinar para a Reserva Legal a 
quantia máxima de R$ 20.000. 

 
111. A empresa Recantos das Emas S/A possui 

passivos financeiros que são avaliados a valor justo 
com contrapartida direta no patrimônio líquido. No 
ano de 20x0 esses passivos tiveram diminuição do 
seu valor justo no mercado de valores mobiliários. 
Nesse caso, é correto afirmar que haverá redução 
da conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial, em 
virtude dessa diminuição do valor justo dos 
passivos mencionados. 

 
Com relação a operações que envolvem resultado do 

exercício e a métodos de custeio das entidades 
comerciais, julgue o item que se segue. 

 
112. Impostos Incidentes sobre a venda, como o 

ICMS, e o Imposto de Renda apurado no período, 
representam deduções da receita bruta. 
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De acordo com a Estrutura Conceitual em vigor (CPC 

00 – R2), julgue os itens a seguir 
 
113. O valor contábil do acervo líquido de 

determinada entidade, como regra, não é 
mensurado diretamente com os mesmos critérios 
utilizados na avaliação de ativos e passivos. Isso não 
impede que rubricas específicas do patrimônio 
líquido sejam avaliadas, por exemplo, utilizando o 
valor justo.   

 
114. A comparabilidade permite que diferentes 

observadores cheguem a um consenso que a 
representação de determinada informação contábil 
é fidedigna, mesmo que não seja um acordo 
completo. 

 
 

ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

Dentre todos os alunos do Estratégia que foram 
aprovados em concursos, uma amostra aleatória foi 
selecionada para analisar os tempos de estudo, em 
meses, que os alunos levaram para serem 
aprovados. A população 𝑋 dos tempos em meses é 
normalmente distribuída, de tamanho infinito e 
com desvio padrão igual a 4  meses e média 
desconhecida. Deseja-se verificar se há indícios de 
que a média 𝜇 dessa população seja superior a 24 
meses. Para isso, foi retirada uma amostra aleatória 
de 64 observações independentes 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋64 . 
Para essa amostra particular, a média amostral 
encontrada foi de 25 meses. 

 

A partir da situação apresentada, e considerando 
𝜙(1,96) = 0,975, em que 𝜙(𝑧) representa a função 
de distribuição acumulada de uma distribuição 
normal padrão e 𝑧 é um desvio padronizado, julgue 
os itens que se seguem, com relação ao teste de 
hipóteses 𝐻0: 𝜇 = 24 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, contra 𝐻𝐴 > 24 meses, 
em que 𝐻0  e 𝐻𝐴  denotam, respectivamente, as 
hipóteses nula e alternativa. 

 

115. O erro padrão da média amostral é igual a 1/2 
mês. 

 

 

 

116. A média amostral segue uma distribuição t de 
Student com 𝑛 − 1 graus de liberdade. 

 

117. O valor esperado da média amostral é igual a 24 
meses. 

 

118. O nível descritivo do teste foi superior a 3%. 

 

119. A estimativa intervalar 25 ± 0,5 representa o 
intervalo de 95% de confiança da média 
populacional. 

 

120. Adotando-se o nível de significância de 5%, não 
haveria evidências estatísticas contra a hipótese 
nula. 
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno  

Senado aprova texto principal do projeto da Lei das Fake News  

 

Pelo placar de 44 votos a 32, senadores aprovaram o texto principal, que ainda pode ser alterado por emendas; 
proposta ainda vai para a Câmara. 

Em uma votação acirrada, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto de lei para limitar a produção e 
disseminação de fake news. A proposta teve 44 votos favoráveis e 32 contra e segue agora para a Câmara dos 
Deputados. 

Entre outros pontos, o texto exige a rastreabilidade de mensagens enviadas por aplicativos a mais de mil usuários, 
identificação de conteúdos impulsionados e sanções às plataformas que descumprirem a lei. A proposta foi 
chamada de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. 

Desde que foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES), o projeto sofreu diversas alterações. Ao 
todo, foram apresentadas 152 emendas. 

Um dos pontos que causou mais controvérsia na versão final do texto é o que prevê que aplicativos como 
WhatsApp e Telegram guardem as informações de mensagens enviadas por mais de 5 pessoas em um período de 
15 dias, alcançando um mínimo de mil pessoas, a “rastreabilidade”. 

As plataformas criticam essas exigências e argumentam que ela impactaria a privacidade dos usuários. 

“A criptografia permanecerá intocada. Também não estaremos criando nenhum ambiente de vigilância, pois o 
acesso a essa cadeia de encaminhamentos só será permitido por ordem judicial para a finalidade de investigação 
criminal e conforme os critérios já estabelecidos no Marco Civil da Internet”, argumentou o relator Ângelo Coronel 
(PSD-BA). 

No texto final, Coronel manteve os artigos que preveem que as operadoras de telefonia validem o CPF dos usuários 
de chip pré-pago e que obrigam os aplicativos de mensagem a suspender as contas cujos números forem 
desabilitados. Segundo o senador, a intenção é evitar a criação de perfis falsos. 

“Nesse ponto não há captura em massa de informações dos usuários, como tem sido dito por alguns. O que se 
busca não é diferente do que se exige hoje para aplicativos de compras on-line, por exemplo”, afirmou. 

A proposta exige ainda que os provedores de redes sociais identifiquem todos os conteúdos impulsionados e 
publicitários, inclusive os eleitorais. Especialistas consideram a medida positiva e afirmam que ela facilitará a 
identificação de pessoas que produzem conteúdo falso. 

No relatório aprovado, também há regras sobre publicidade da Administração Pública nas redes sociais, exclusão 
de conteúdo e autorregulação.    

 

Disponível em: https://exame.com/brasil/senado-aprova-texto-principal-do-projeto-da-lei-das-fake-news/. Acesso em: 18 de setembro de 2020 [adaptado]. 

 

Considerando o texto acima como meramente motivador, redija uma dissertação sobre: 

FAKE NEWS: RISCOS, LIMITES E DESAFIOS 

No seu texto, aborde, necessariamente:   

a) as fake news e a ameaça à democracia; [valor: 9,50 pontos] 

b) as fake news e o direito à liberdade de expressão; [valor: 9,50 pontos] 

c)  as fake news e a alfabetização midiática. [valor: 9,50 pontos] 

https://exame.com/noticias-sobre/senado
https://exame.com/noticias-sobre/fake-news
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito 
 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-19-09-20 
 

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 

 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-19-09-20
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

