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Simulado Especial 
12º 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-26-09  

  
 
 

 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-26-09


3 
12º Simulado Especial – Concurso PCDF Agente – 26/09/2020 

 

 

PORTUGUÊS 
Janaína Arruda 

TEXTO I 

O homem habita a Amazônia há mais de 
11.000 anos. No entanto, foi só no século XVI que o rio 
Amazonas foi navegado pela primeira vez, pelo explorador 
e conquistador espanhol Don Francisco de Orellana (1511-
1546). Em busca de vastas florestas de canela e da 
lendária cidade do ouro El Dorado, Orellana deixou 
Quito, no Equador, em fevereiro de 1541. Não encontrou 
nem canela nem ouro, e, sim, o maior rio da Terra. O 
explorador batizou o rio “recém-descoberto” de rio de 
Orellana. Tal nome depois seria abandonado em troca do 
nome rio Amazonas, inspirado na mítica tribo de 
guerreiras.  

Passaram-se muitos anos até a Amazônia 
receber uma nova expedição — a primeira a subir o rio 
inteiro. Entre 1637 e 1638, as primeiras informações 
detalhadas sobre a região, sua história natural e seu povo 
foram registradas pelo Padre Cristóvão de Acuña, que 
viajou como membro de uma grande expedição 
comandada pelo general português Pedro Teixeira. Ele 
registrou dados de impressionante precisão acerca da 
extensão e do tamanho do rio Amazonas, e da topografia 
de seu curso, com descrições detalhadas das áreas de 
floresta inundada ao longo do rio, da fauna aquática, dos 
sistemas agrícolas e das plantações dos povos indígenas.  

Internet: (com adaptações). 

01. Se o trecho “Não encontrou nem canela nem 
ouro, e, sim, o maior rio da Terra”, em destaque no 
texto, fosse reescrito da seguinte forma “Não 
encontrou canela nem ouro, mas o maior rio da 
Terra” haveria prejuízo ao período, uma vez que o 
emprego da conjunção adversativa muda o sentido 
do trecho em que se insere.   

 

02. No texto, de caráter argumentativo, há trechos 
narrativos que tratam da navegação na região 
amazônica.  

 

03. No início do segundo parágrafo, se o trecho 
“Passaram-se” fosse substituído por “Se passou”, 
haveria prejuízo ao contexto, uma vez que a oração 
não se inicia por pronomes, porém, a concordância 
estaria preservada. 

 

 

 

04. A correção gramatical e a coerência do texto 
seriam preservadas caso o trecho “Em busca de 
vastas florestas (...) em fevereiro de 1541” fosse 
reescrito da seguinte forma: Em fevereiro de 1541, 
Orellana deixou Quito, no Equador, em busca de 
vastas florestas de canela e da lendária cidade do 
ouro El Dorado.  

 

05. No trecho que viajou como membro de uma 
grande expedição comandada pelo general 
português Pedro Teixeira, o termo em destaque 
apresenta a mesma função sintática do termo 
homem, presente no primeiro período do texto.  

 

06. No trecho foram registradas pelo Padre 
Cristóvão de Acuña, o termo em destaque exerce a 
função de agente na oração em que se insere.  

 

07. Segundo as informações contidas no texto, o rio 
Amazonas foi descoberto no século XVI pelo 
explorador e conquistador espanhol Don Francisco 
de Orellana. 

 

TEXTO II 

As línguas amazônicas hoje: quantidade e 
diversidade 

Atualmente são faladas na Amazônia cerca de 
250 línguas indígenas, cerca de 150 em território 
brasileiro. Embora aparentemente altos, esses números 
são o resultado de um processo histórico — a 
colonização europeia da Amazônia — que reduziu 
drasticamente a população indígena nos últimos 400 anos. 
Estima-se que, só na Amazônia brasileira, o número de 
línguas e de povos teria sido de uns 700 imediatamente 
antes da penetração dos portugueses. Apesar da 
extraordinária redução quantitativa, as línguas ainda 
existentes apresentam considerável diversidade, o que 
caracteriza a Amazônia como uma das regiões de maior 
diferenciação linguística do mundo, com mais de 50 
famílias linguísticas.  

Aryon Dall’Igna Rodrigues. Aspectos da história das línguas indígenas da 
Amazônia. In: M. do S. Simões (Org.). Sob o signo do Xingu. Belém: 

IFNOPAP/UFPA, 2003, p. 37-51 (com adaptações).  
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08. Os vocábulos “que” nos seguintes trechos: 
“Estima-se que (...) dos portugueses” e “o que 
caracteriza (...) famílias linguísticas”, em destaque 
no texto, apresentam classificações distintas nos 
períodos em que se inserem. 

 

09. Apesar de ser a mesma grafia, o termo 
“extraordinária” está empregado no texto com 
sentido distinto do que o apresentado na seguinte 
frase: Amanhã haverá uma apresentação 
extraordinária no centro da cidade. 

 

10. Haveria prejuízo da correção gramatical e da 
coerência do texto, se o trecho “Estima-se que (...) 
antes da penetração dos portugueses” fosse 
reescrito da seguinte forma: Somente na Amazônia 
brasileira, calcula-se que o número de línguas e de 
povos teriam sido de 700 imediatamente antes da 
chegada dos colonizadores.  

 

11. As expressões “processo histórico” e “colonização 
europeia da Amazônia”, em destaque no texto, e o 
termo “que” estão relacionadas sob o ponto de vista 
da referência semântica.  

 

12. Nota-se, das informações apresentadas no texto, 
que a Amazônia é a região de maior diferenciação 
linguística do país, uma vez que conta com mais de 
50 famílias linguísticas.  

 

13. No segundo período do texto, no trecho “Embora 
aparentemente altos, ... ” , o emprego da vírgula é 
obrigatório, visto ser um elemento deslocado no 
período em que se insere.  

 

TEXTO III 

Com efeito, a habitação em cidades é 
essencialmente antinatural, associa-se a manifestações 
do espírito e da vontade, na medida em que esses se 
opõem à natureza. Para muitas nações conquistadoras, a 
construção de cidades foi o mais decisivo instrumento de 
dominação que conheceram. Max Weber mostra 
admiravelmente como a fundação de cidades 
representou, para o Oriente Próximo e particularmente 
para o mundo helenístico e para a Roma imperial, o meio 
específico de criação de órgãos locais de poder,  

 

acrescentando que o mesmo fenômeno se verifica na 
China, onde, ainda durante o século passado, a subjugação 
das tribos maotse pode ser relacionada à urbanização de  

 

suas terras. E não foi sem boas razões que esses povos 
usaram de semelhante recurso, pois a experiência tem 
demonstrado que ele é, entre todos, o mais duradouro e 
eficiente. As fronteiras econômicas estabelecidas  no 
tempo e no espaço pelas fundações de cidades no 
Império Romano tornaram-se também as fronteiras do 
mundo que mais tarde ostentaria a herança da cultura 
clássica.  

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995 (com adaptações). 

 

14. No trecho “a habitação em cidades é 
essencialmente antinatural, associa-se a 
manifestações do espírito e da vontade, na medida 
em que esses se opõem à natureza”, em destaque 
no texto, o sujeito das formas verbais “ser”, 
“associar-se” e “opor-se” refere-se a expressão 
“habitação em cidades” nas três ocorrências. 

 

15. O último período do texto poderia ser reescrito 
sem prejuízo da correção gramatical e da coerência 
textual da seguinte forma: Por meio das fundações 
de cidades no Império Romano, estabeleceu-se 
fronteiras econômicas no tempo e no espaço. Tais 
fronteiras, mais tarde, seriam as fronteiras do mundo 
que exibiria a herança da cultura clássica.  

 

16. O emprego do acento gráfico nas palavras 
“fenômeno” e “próximo” atende a distintas regras 
de acentuação gráfica.  

 

17. De acordo com as informações do texto, pode-se 
concluir que, em nações tanto do oriente como do 
ocidente, a construção de cidades constituiu uma 
forma de dominação.  

 

18. No primeiro período do texto, a expressão “na 
medida em que” poderia ser substituída por à 
medida que, mantendo o sentido e a correção 
gramatical do período. 
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19. O pronome “ele”, em destaque no texto, retoma o 
antecedente “semelhante recurso”, que, por sua vez, 
remete à expressão “fundação de cidades”. 

 

20. No trecho “pode ser relacionada à 
urbanização”, em destaque no texto, o emprego da 
crase é obrigatório, uma vez que o termo 
“relacionada” exige o emprego da preposição e o 
termo “urbanização” admite o emprego do artigo 
definido. 

 
 

INGLÊS 
Roberto Witte 

At least one Covid-19-related police report every 
minute in São Paulo 

Posted on September 12, 2020 by adminpolice 
By Chief Joel F. Shults, Ed.D. 

Between March 21 and April 7, the Military 
Police of São Paulo responded to a daily average of 1,100 
complaints related to non-essential businesses that 
opened their doors during the state government-imposed 
social isolation measures to combat the Covid-19 
pandemic. The figures were published by newspaper Folha 
de S.Paulo. 

During this period, another 1,809 Covid-19-
related complaints were made to the police, including 
arrests related to the pandemic, the sale of counterfeit 
hand sanitizer, or the theft of material used to fight the 
public health emergency. As of today, social isolation 
controls have been adhered to by 50 percent of the state’s 
population. The government’s target, however, is 70 
percent. 

In an interview with radio station Eldorado, São 
Paulo Governor João Doria stated that the tightening of 
social isolation rules and the use of force to keep people in 
their homes would be a measure of last resort. Mr. Doria 
also reported that municipal governments around the 
state are imposing fines on merchants who are opening 
illegally. 

“As governor, I would not like to have to declare 
that we have to arrest people for the fact that they are 
gathering in public,” said João Doria. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
According to text, judge the following items.  

 

21. The sentence “Between March 21 and April 7, the 
Military Police of São Paulo responded to around 
1,100 complaints on a daily basis...” expresses the 
idea of the first sentence of the article, namely, 
“Between March 21 and April 7, the Military Police of 
São Paulo responded to a daily average of 1,100 
complaints …”.   

 

22. The article says that the total number of 
complaints made to the police was around 1,800 
between March 21 and April 7. 

 

23. The sentence “As of today, social isolation 
controls have been adhered to by 50 percent of the 
state’s population…” means that according to 
current data half of the state’s population has 
adhered to social isolation controls”. 

   

24. The word “Illegally”, in paragraph 3 could be 
replaced by “unlawfully” without changing the 
meaning. 

 

25. The word “fines”, in paragraph 3, has the same 
idea as when we answer the question “How are 
you” and we say “I’m fine, thank you, and you?”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nationalpolice.org/6-ways-the-antipolice-movement-is-harming-america/
https://nationalpolice.org/author/adminpolice/
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CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 

FEDERAL  
Leandro Signori 

 
Fonte: Atlas do Distrito Federal 2020 

 

Tendo como referência inicial os mapas acima que 
apresentam a evolução das regiões administrativas 
e das áreas urbanas do Distrito Federal (DF) julgue 
os itens. 

 

26. Ao longo da sua existência, foi sendo ampliado o 
número de regiões administrativas no DF, criadas, 
entre outros objetivos, com o intuito de 
descentralizar e melhorar a coordenação dos 
serviços de natureza local.  

 

27. A urbanização expandiu-se rapidamente no 
território do Distrito Federal, de um padrão de 
ocupação esparsa para a conurbação de regiões 
administrativas, onde se verifica uma grande 
desigualdade social caracterizada pela variação da 
distribuição de renda de cidades física e 
funcionalmente articuladas.  

  

28. O espaço geográfico em que foi construída 
Brasília e delimitado como o atual Distrito Federal, 
abrigava os pré-existentes núcleos urbanos de 
Brazlândia e Paranoá, que na atualidade têm como 
centros dinâmicos das suas economias atividades 
primárias e secundárias industriais.  

 
 

 
LODF 

Rosenval Júnior 

29. Aos integrantes das categorias de perito criminal, 
médico-legista e perito papiloscopista é garantida a 
independência funcional na elaboração dos laudos 
periciais 

 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Marcos Girão 

Nos termos da Lei nº 9.264/1996, julgue os itens 
subsecutivos. 

 

30. Situação Hipotética: O Agente de Polícia, 
Akinjelson Covidiano, foi cedido para ocupar função 
de confiança na Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Paz Social do Distrito Federal. A 
Escrivã de Polícia, Coronarda Pandemiro, foi cedida 
para o exercício de cargo em comissão DAS 101.2 
em órgão do Ministério Público da União situado no 
Distrito Federal. Os dois são policiais da Polícia Civil 
do Distrito Federal e estão em estágio probatório. 
Assertiva: Apenas uma das cessões desrespeitou os 
ditames legais. 

 

31. A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é de 
nível superior e compõe-se dos cargos de Perito 
Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia, 
Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente 
Policial de Custódia. Não está correto afirmar que o 
ingresso na citada Carreira ocorrerá sempre na 
terceira classe, mediante concurso público de 
provas e títulos, exigido o nível superior completo, 
em nível de graduação, e observados os requisitos 
fixados na legislação pertinente. 

 

Em relação ao texto do Regimento Interno da Polícia 
Civil do Distrito Federal, julgue os próximos itens. 

 

32. É correto afirmar que se incluem no rol de 
valores institucionais da Polícia Civil do Distrito 
Federal, dentre outros, a hierarquia, a disciplina, a 
legalidade, a impessoalidade e a participação 
comunitária. 
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33. Situação hipotética. João John é lotado na 
unidade orgânica da PC DF que registrar e controla 
os dados e informações funcionais e financeiras dos 
servidores lotados e em exercício na Polícia Civil, 
bem como dos servidores cedidos, aposentados e 
pensionistas. Maria Marie, sua colega da 
corporação, exerce suas atividades na unidade que 
responsável por emitir laudos relativos à saúde do 
servidor em seu ambiente de trabalho e em relação 
às atividades exercidas. Assertiva. É correto 
afirmar que os dois servidores não são lotados na 
mesma unidade orgânica, mas trabalham em 
unidades subordinadas ao Departamento de 
Administração Geral da PC DF.  

 

34. Situação Hipotética: Anitta Clorokyna, Agente 
da PC DF, explicou a um de seus colegas, recém-
empossado em cargo comissionado na corporação, 
que na PC DF há os seguintes órgãos considerados 
como de direção superior: a Direção-Geral da PC 
DF, a Ouvidoria-Geral, o Departamento de 
Administração Geral, e o Conselho Superior de 
Polícia Civil. Assertiva: Dois dos órgãos citados 
pela Agente Clorokyna não são de direção superior 
da PC DF. 

 

35. A Comissão Permanente de Disciplina exercerá 
suas atividades com independência e 
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à 
elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da 
Administração, sendo suas audiências e reuniões 
realizadas em caráter reservado. A Comissão tem 
como uma de suas atribuições a de certificar-se dos 
casos de contumácia, na forma da Lei, dando 
conhecimento ao Corregedoria-Geral de Polícia Civil 
e a função de cada um desses membros é 
considerada de interesse relevante para a 
administração.  

 

36. Os servidores pertencentes ao quadro de pessoal 
da Polícia Civil, policiais ou não, deverão fixar 
residência em Brasília, face ao regime de dedicação 
integral e exclusiva inerente à função policial. 

 

 

 

 

37. Na aplicação das penas disciplinares serão 
considerados a natureza da transgressão, sua 
gravidade e as circunstâncias em que foi praticada; 
os danos dela decorrentes para o serviço público; a 
repercussão do fato; os antecedentes do 
funcionário; e a reincidência. Isso significa que há 
possibilidade de discricionariedade quanto ao 
dever de punir quem comprovadamente tenha 
praticado uma infração disciplinar. 

 

38. Se determinado policial civil da PC DF cometeu 
falta disciplinar em concurso com mais três colegas 
policiais, é certo afirmar que, por esse motivo, a 
eventual sanção disciplinar a ele aplicada será 
agravada.  

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves  

Uma proposição é uma afirmação que pode ser 
julgada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não 
como ambas. As proposições são usualmente 
simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto, 
como, por exemplo, P, Q, R, etc. Se a conexão de 
duas proposições é feita pela preposição “e”, 
simbolizada usualmente por ∧, então se obtém a 
forma P∧Q, lida como “P e Q” e avaliada como V se P 
e Q forem V, caso contrário, é F. Se a conexão for 
feita pela preposição “ou”, simbolizada usualmente 
por ∨, então se obtém a forma P∨Q, lida como “P ou 
Q” e avaliada como F se P e Q forem F, caso 
contrário, é V. A negação de uma proposição é 
simbolizada por ¬P, e avaliada como V, se P for F, e 
como F, se P for V.  

 

A partir desses conceitos, julgue o próximo item. 

 

39. Há duas proposições no seguinte conjunto de 
sentenças:  

(I) A atual Constituição Federal foi promulgada em 
1990. 

(II) Estude corretamente.  

(III) Manuella tem mais de 35 anos de idade. 
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40. As frases “Transforme seus boletos de papel em 
boletos eletrônicos” e “O carro que você estaciona 
sem usar as mãos” são, ambas, proposições abertas. 

 

41. Considere a seguinte sentença aberta: “x é um 
número real e x2 > 5”. Nesse caso, se x = 2, então a 
proposição será F, mas, se x = –3, então a 
proposição será V.  

 

42. As proposições na forma ¬(A  ˄ B) têm 
exatamente três valores lógicos V, para todos os 
possíveis valores lógicos de A e B. 

 

43. Se A for considerada uma proposição F e B for 
considerada uma proposição V, então a proposição 
¬B ∨  A é F. 

 

44. Considerando-se que A e B sejam proposições 
ambas V ou sejam ambas F, então a proposição 
¬((¬A) ˄ B) será F. 

 

45. A proposição simbólica (A˄B)→(¬(A→(¬B))) é 
sempre julgada como V, independentemente de A e 
B serem V ou F. 

 

46. Um fabricante de leite estabelece a seguinte 
promoção: 3 caixas vazias do leite podem ser 
trocadas por uma caixa cheia desse mesmo produto. 
Cada caixa contém 1 litro. Comprando-se 11 caixas 
desse leite, a quantidade máxima, em litros, que 
pode ser consumida é superior a 15. 

 

47. O coach Rafael Moreno resolveu reajustar o valor 
de seus serviços em 30%, mas, para os alunos 
antigos, manteve o preço sem reajuste. Em relação 
ao novo preço, os clientes antigos terão um 
desconto superior a 20%. 

 

48. Especialistas dizem que, em um carro 
bicombustível (álcool e gasolina), o uso de álcool só 
é vantajoso se o quociente do preço por litro de 
álcool pelo do de gasolina for, no máximo, igual a 
70%. Se o preço do litro da  gasolina é R$ 2,60,  

 

 

então NÃO é vantajoso usar álcool quando o preço 
por litro de álcool é superior a R$ 1,82. 

 

49. Considere que de uma urna contendo 2 bolas 
azuis e 6 bolas brancas retira-se ao acaso uma bola, 
anota-se sua cor e repõe-se a bola na urna. Em 
seguida retira-se novamente uma bola da urna e 
anota-se sua cor. Nessas condições, a probabilidade 
de as duas bolas retiradas serem azuis é 1/4. 

 

50. Considerando duas moedas viciadas A e B, de 
modo que, jogando a moeda A, a probabilidade de 
dar cara é 0,7, e a moeda B tem probabilidade 0,5 de 
dar coroa, então a probabilidade de se obterem 
duas coroas ao se jogarem as moedas A e B 
simultaneamente é igual a 0,2. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

A respeito dos direitos fundamentais, julgue os 
itens 51 a 53 que se segue.  

 

51. O plebiscito e o referendo, assim como a 
iniciativa popular e a ação popular são 
instrumentos de democracia direta, decorrentes da 
soberania popular, que aliados ao sufrágio 
universal expressam o nosso modelo democrático.  

 

52. São símbolos da República Federativa do Brasil a 
bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 

 

53. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade 
da liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias. Partindo dessa garantia 
fundamental, estabelece-se que o ensino religioso, 
de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos 
horários normais nas grades de horário das escolas 
públicas e particulares de ensino fundamental. 
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54 Sobre o tema Direitos Sociais, julgue a assertiva:  

A Constituição Federal determinou que a licença-
maternidade será de 180 dias, enquanto a licença-
paternidade será de 5 dias. 

 

55. Sobre o tema Nacionalidade, julgue a assertiva: 

Situação hipotética: Em 2018, Augusto foi 
naturalizado brasileiro e, em 2020, se envolveu em 
tráfico ilícito internacional de entorpecentes. 
Devido a essa infração penal, determinado país 
requereu a sua extradição.  

Assertiva: Nessa situação, o pedido deverá ser 
negado, uma vez que o crime ocorreu após a 
naturalização.  

 

Sobre o tema Segurança Pública, julgue os itens 56 e 
57 

 

56. A Polícia Federal destina-se a prevenir e reprimir 
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação 
fazendária e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência. 

 

57. O Governo Federal, através do poder executivo, é 
o responsável pela criação da guarda municipal 
para a proteção de bens, serviços e instalações. 

 

 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

58. De acordo com o artigo 158 e seguintes do Código 
Penal, se o delito de extorsão é cometido por duas 
ou mais pessoas, ou com emprego de arma, a pena é 
majorada de 1/6 a 1/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. A lei penal nova mais favorável retroage para 
abranger também os fatos anteriores à sua vigência, 
devendo aplicar-se igualmente aos processos com 
decisão já transitada em julgado. 

 

60. Nos termos da Constituição Federal, os princípios 
do contraditório e da ampla defesa são garantidos 
ao acusado em todas as fases da persecução penal.  

 

61. No que tange à intervenção mínima do Direito 
Penal, o princípio da subsidiariedade somente 
protege os bens jurídicos tutelados em que se 
verifique uma lesão ou ameaça de lesão de maior 
relevância a esses bens jurídicos. 

 

62. Para fins penais, o tempo e o lugar do crime não 
são análogos. 

 

63. O crime de homicídio é privilegiado se praticado 
por agente impelido por motivo de relevante valor 
social ou moral, ou sob influência de violenta 
emoção provocada por ato injusto da vítima. 

 

64. De acordo Com o STF, se o agente inicia a 
execução do crime permanente sob a vigência de 
uma lei e a consumação apenas ocorre quando já 
em vigor nova lei mais rigorosa, esta deverá ser 
aplicada, ainda que maléfica ao agente. 

 

65. Comete o crime de furto mediante fraude (artigo 
155 §4º, II CP), o agente que adulterar o medidor de 
consumo de energia elétrica. 

 

66. No crime de roubo, a pena é duplicada se a 
violência ou grave ameaça é exercida com emprego 
de arma de fogo de uso restrito ou proibido. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Luciana Peixoto 

Maria tem 17 anos de idade, no dia 21 de agosto de 
2020 foi em um encontro de amigos e no momento 
em que se deslocou até o banheiro, um colega de 
nome Eduardo a seguiu e realizou uma abordagem  

violenta, segurando-a pele braço; em seguida tirou 
uma faca do bolso e a obrigou a praticar conjunção 
carnal com ele, sobre ameaça de morte. Assustada 
Maria ficou parada e começou a chorar, Eduardo 
praticou o coito vaginal e ao final falou que iriam 
voltar para o grupo de amigos, mas que ela não 
deveria contar o que tinha ocorrido. Pouco tempo 
depois Maria foi para sua casa onde narrou os fatos 
para uma amiga que a encorajou a ir até a delegacia. 
Em solo policial o Delegado de Polícia lavrou o 
Boletim de Ocorrência tipificando o fato como 
estupro (art. 213 do Código Penal, pena: reclusão, de 
6 (seis) a 10 (dez) anos) e determinou que fosse feito 
exame de corpo de delito na vítima, além do 
atendimento médico de emergência. Sobre o caso 
hipotético em questão, julgue como certo ou errado 
os itens 67 a 72. 

 

67. A notícia do crime realizada pela vítima que 
compareceu na delegacia para lavratura do boletim 
de ocorrência é doutrinariamente chamada de 
notitia criminis coercitiva, devendo ser instaurado o 
inquérito pelo Delegado por meio de uma portaria. 

 

68. O crime de estupro é de ação penal pública 
incondicionada, devendo o inquérito policial neste 
caso, ser iniciado de ofício por portaria do delegado 
de polícia; é possível também que a instauração do 
procedimento investigativo da polícia judiciária seja 
iniciado mediante requisição da autoridade 
judiciária ou do Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 

 

69. O exame de corpo de delito realizado em Maria 
precisa ser confirmado em sede processual, já que o 
valor probatório do inquérito policial é relativo e 
durante o procedimento administrativo preliminar 
apenas são produzidos elementos informativos. 

 

 

70. Se o juiz entender que a prisão temporária de 
Eduardo é imprescindível para as investigações, 
poderá decretar de ofício a medida cautelar 
segregadora, expedindo mandado de prisão, já que 
o crime de estupro consta no rol de crimes previsto 
na lei 7.960/89. 

 

71. No cumprimento do mandado de prisão 
temporária, os policiais civis só poderão utilizar 
algemas em Eduardo se o mesmo apresentar 
resistência, existir fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, por 
parte do preso ou de terceiros, sendo necessária a 
justificação da medida excepcional por escrito. 

 

72. Somente o juiz poderá conceder liberdade 
provisória com fiança para Eduardo e deverá 
estipular o valor entre 10 (dez) a 200 (duzentos) 
salários mínimos, já que a pena privativa de 
liberdade máxima da infração supera 4 anos e o 
mesmo é considerado hediondo. 

 

73. Sobre a aplicação do Código de Processo Penal no 
espaço, julgue a alternativa como certa ou errada. 

O princípio da extraterritorialidade se aplica como 
regra às normas de direito processual penal, 
podendo ser condicionada ou incondicionada, 
ressalvados os tratados, as convenções e regras de 
direito internacional. 

 

Julgue os itens 74 e 75 de acordo com as disposições 
pertinentes ao Juizado Especial Criminal (Lei 
9.099/95). 

 

74. Os princípios expressos, que norteiam a atuação 
do juizado especial criminal são oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e 
celeridade. 

 

75. O juiz, após acolher a proposta de transação 
penal realizada entre o Ministério Público e o autor 
da infração acompanhado por defensor, aplicará a 
pena restritiva de direitos ou multa, que será 
registrada apenas para fins reincidência. 
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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. No direito internacional, os direitos humanos são 
considerados como norma imperativa em sentido 
estrito, ou seja, jus cogens. 

 

77. A historicidade é a base para o estudo das 
dimensões dos direitos humanos. 

 

78. Os direitos humanos, assim como os direitos 
relacionados com aspectos patrimoniais, podem ser 
renunciados exclusivamente pelo seu titular, não 
sendo admita a renúncia por terceiros. 

 

79. Regras e princípios que disciplinam os direitos 
humanos possuem aplicabilidade deferida e 
precisam de outras normas que disciplinem sua 
aplicação. 

 

80. A eficácia horizontal dos direitos humanos 
estabelece que estes também devem ser 
respeitados e observados nas relações entre 
particulares, a exemplo da possibilidade de 
contraditório e ampla defesa antes da expulsão de 
associado. 

 

81. Os direitos humanos de primeira dimensão foram 
diretamente influenciados pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

 

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

 

82. Admite-se a prova obtida por meio de revista 
íntima realizada com base unicamente em denúncia 
anônima. 

 

 

 

 

83. Não há ofensa ao Princípio da Intranscendência 
quando a veiculação de matéria jornalística sobre 
delito histórico acaba por expor a vida cotidiana de 
terceiros não envolvidos no fato criminoso, ainda 
que sejam crianças ou adolescentes, posto que a 
Constituição Federal resguarda o direito à 
informação. 

 

 

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. De acordo com a imagem anterior, após aplicar a 
função =10+SOMA(A1:A4) será retornado o valor 
24. 

 

85. Durante a utilização do editor de texto Word, no 

bloco ilustrações, da guia inserir, o botão    é 
utilizado para inserir imagens armazenadas no 
computador local ou na rede. 

 

86. No aplicativo de navegação Firefox, um usuário 
poderá definir um conjunto de teclas para atalho de 
uma página adicionada aos favoritos. 
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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. 

 

87. Uma das características de operação da memória 
RAM é que o tempo de acesso ao dispositivo com 
esse tipo de memória, para leitura e gravação, são 
diferentes. 

 

88. Os dados armazenados em dispositivos SSDs são 
gravados em chips de memória do tipo Flash. Esses 
tipos de equipamentos são mais resistentes a 
quedas, vibrações e batidas do que os dispositivos 
comuns. 

 

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

 

89. Durante a modelagem de entidades em um MER, 
os atributos não identificados são representados 
através de um asterisco, esse tipo de indicação 
representa que o atributo pode possuir mais de um 
valor. 

 

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

 

90. Data Mining é o processo de descoberta de dados, 
podendo o processo ser automático ou 
semiautomático. 

 

91. Em aprendizado de máquina não-supervisionado 
o processo precisa ser acompanhado por usuários 
que gerenciam e aplicam os padrões aos dados. 

 

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

 

92. Durante a criação de um ambiente de rede local o 
cálculo de sub-rede permite determinar a 
quantidade de hosts que poderão ser conectados a 
esse ambiente. 

 

93. Em topologia de barramento os nós participantes 
podem se comunicar simultaneamente sem 
comprometer o desempenho da rede. 

 

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

 

94. Em programação Python é possível criar uma 
lista de valores informando os dados entre 
parênteses. 

 

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

 

95. Um ataque por vírus de macro resulta na 
alteração total ou parcial da programação criada. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

Levando em consideração as regras atinentes à 
organização da Administração Pública e aos agentes 
públicos, julgue o próximo item. 

 

96. O direito de greve no serviço público reflete uma 
norma constitucional de eficácia limitada, uma vez 
que a CF/88 estabelece que ele será exercido nos 
termos e nos limites definidos em lei específica. 

 

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

 

 

97. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e 
o desvio de poder, também pode decorrer de 
conduta omissiva de agente público. 
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98. Atos gerais são aqueles que possuem mais de um 
destinatário, enquanto os atos individuais se 
dirigem a um destinatário único, certo e 
determinado. 

 

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

 

99. Nas licitações em que for cabível o convite, a 
Administração poderá utilizar a tomada de preços e, 
em qualquer caso, a concorrência. 

 

Considerando as regras acerca do controle da 
administração pública e da responsabilização civil 
estatal, analise as próximas assertivas. 

 

100. O controle judicial, realizado pelo Poder 
Judiciário, pode incidir sobre atividades 
administrativas realizadas em todos os poderes do 
Estado. 

 

101. Em caso de dano causado a terceiros, 
responderá o servidor perante a fazenda pública, 
em ação regressiva, independente de a conduta ter 
sido dolosa ou culposa, em razão de a 
responsabilidade civil estatal ser objetiva. 

 

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

 

102. Situação hipotética: Aristides, servidor público 
federal, aposentou-se voluntariamente aos sessenta 
e oito anos de idade, após ter preenchido os 
requisitos legais. Três anos após sua aposentadoria, 
ele pretende retornar ao serviço público, por meio 
do instituto da reversão. Assertiva: Nesse caso, 
Aristides somente poderá ser revertido se houver 
cargo vago. 

 

 

 

 

CONTABILIDADE  
William Notário 

Com relação às contas contábeis e ao processo de 
escrituração, julgue o próximo item.  

 

103. O registro do recebimento de uma duplicata em 
atraso, incluídos os juros, pode ser efetuado por 
meio de um lançamento de diário de terceira 
fórmula, ao passo que o registro de uma aplicação 
em certificado de depósito bancário pós-fixado deve 
ser realizado por meio de um lançamento de diário 
de primeira fórmula. 

 

Julgue os itens a seguir, referente a fatos e 
lançamentos contábeis, provisão para imposto de 
renda (IR), classificação e critérios gerais de 
avaliação patrimonial, registro de operações típicas 
de empresas comerciais, industriais e de serviços e 
problemas contábeis diversos.  

 

104. O aumento do capital social com reservas de 
capital, sem emissão de novas ações, dá-se com um 
lançamento a crédito das reservas de capital a 
serem utilizadas, em contrapartida de um débito na 
conta capital social. 

 

105. A contabilização da aquisição de ações da 
própria empresa reduz o valor do disponível e do 
patrimônio líquido. O oposto ocorre quando os 
sócios resolvem aumentar o capital da empresa em 
dinheiro. 

 

Com relação ao plano de contas e às teorias 
relacionadas às contas patrimoniais e às contas de 
resultado, julgue o item que se segue.  

 

106. Um dos objetivos do plano de contas é 
estabelecer normas de conduta para o registro das 
operações da entidade, por meio do atendimento às 
necessidades de informação da administração da 
empresa, da observação do formato compatível com 
as normas de contabilidade, e da adaptação, tanto 
quanto possível, às exigências dos agentes externos. 
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Julgue o item subsequente, com relação aos 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), aos fatos contábeis e respectivas 
variações patrimoniais.  

 

107. A venda à vista de um terreno, com ganho de 
80% sobre o valor de aquisição, impactará, 
quantitativamente, mas não qualitativamente, o 
patrimônio da entidade. 

 

Em relação às contas e à escrituração contábil, julgue 
o item seguinte.  

 

108. A retificação de lançamento é o processo técnico 
de correção de registro que tenha sido realizado 
com erro na escrituração contábil da entidade e 
pode ser feita por meio de estorno, transferência ou 
complementação. 

 

De acordo com dispositivos da Lei n.º 6.404/1976 e 
de legislação complementar, julgue o item a seguir.  

 

109. As normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) deverão ser observadas pelas 
companhias abertas na elaboração das 
demonstrações financeiras e esses relatórios serão 
submetidos à auditoria independente, assinados 
pelos administradores e por contabilistas 
legalmente habilitados. 

 

Sobre o preceito legal aplicável às demonstrações 
contábeis elaboradas por sociedade anônima, julgue 
os itens a seguir. 

 

110. As contas de natureza semelhante que 
apresentem pequenos saldos devem ser agrupadas 
em contas de designações genéricas. 

 

111. A demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados indicará o montante do lucro por ação 
do capital social. 

 

112. A duração do exercício social não pode ser 
inferior a um ano. 

 

113. Eventos subsequentes à data de encerramento 
do exercício social serão evidenciados em notas 
explicativas sempre que tragam, ou venham a 
trazer, impactos relevantes na situação financeira e 
no resultado futuro da empresa. 

 

114. É vedado às companhias fechadas utilizar-se das 
normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) para fins de elaboração de suas 
demonstrações contábeis. 

 
 

ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

A porcentagem de alunos que estudam apenas por 
cursos online é uma variável aleatória X cuja 
distribuição possui média 𝜇 e desvio padrão 𝜎. Uma 
amostra aleatória simples fornecida por 10 cursos 
diferentes resultou nos valores apresentados na 
tabela a seguir. 

 

Amostra Porcentagem (%) 

1 90 

2 96 

3 92 

4 87 

5 85 

6 85 

7 90 

8 92 

9 93 

10 90 

 

Considerando as informações acima, julgue os itens 
subsequentes. 

 

115. O desvio-padrão amostral da porcentagem de 
alunos que estudam apenas por cursos online é 
inferior a 4%. 

 

116. A estimativa do erro-padrão da média amostral 
é superior a 2%. 
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117. Caso seja utilizado o teste t para testar as 

hipóteses H0:  versus H1:  é 
correto afirmar que a hipótese nula não seria 
rejeitada ao se fixar níveis de significância 
inferiores a 50%. 

 

118. Seja X uma variável aleatória contínua com 
função densidade de probabilidade constante no 
intervalo [0,2]. A variância de X é superior a 25%. 

 

119. Uma população com distribuição normal tem 
média desconhecida e variância igual a 225. Uma 
amostra aleatória simples de tamanho 9 da 
população levou ao cálculo de uma média amostral 
igual a 32. A amplitude do intervalo de 95% para a 
média da população é superior a 20. 

 

120. Uma fábrica afirma que a vida média de seu 
produto principal é de 200 dias. Para testar esta 
afirmação, uma amostra aleatória simples de 
tamanho 9 forneceu uma vida média de 187 e 
desvio padrão amostral de 26. O valor da estatística 
t para testar a hipótese nula de que a vida média do 
produto é 200, admitindo que a distribuição da 
característica é normal, é superior a −2. 
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno  

Isolamento das lideranças criminosas 

Logo no início do ano, a Secretaria de Operações Integradas (Seopi) coordenou a maior 
transferência de líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital para unidades do 
Sistema Penitenciário Federal por meio da Operação Imperium. A união das forças de segurança 
pública contou também com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), a Polícia Federal, a 
Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil 
e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a Força Aérea Brasileira 
(FAB), o Exército Brasileiro e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). 
 Com a edição da Portaria nº 157/2018, as visitas sociais no Sistema Penitenciário 
Federal passaram a ser exclusivamente por meio de parlatório, minimizando as chances de 
comunicação dos presos com o exterior dos presídios. 
De janeiro a novembro de 2019, o Sistema Penitenciário Federal recebeu 324 presos. O número 
corresponde a um aumento de 93% do total de inclusões realizadas no mesmo período de 2018. 

Disponível em: https://www.novo.justica.gov.br/news/combate-ao-crime-organizado-com-isolamento-
de-liderancas-e-enfraquecimento-do-poder-economico#:~:text=Isolamento%20 

das%20lideran%C3%A7as%20criminosas&text=Com%20a%20edi%C3%A7%C3%A3o%20d
a%20Portaria,com%20o%20exterior%20dos%20pres%C3%ADdios. Acesso em: 02/09/2020. 

Com adaptações. 

 
Operação da PF mira poder financeiro de facção do crime 

Desde a manhã desta segunda-feira, 31/08, a Polícia Federal deflagrou, juntamente com a Força 
Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), coordenada pela própria PF, realiza a 
operação Caixa Forte 2, com o objetivo de investigar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro 
praticados por facção criminosa com atuação em todo o território nacional. 
Os dados obtidos na Operação Caixa Forte – Fase 01 (investigação que identificou os 
responsáveis pelo chamado “Setor do Progresso” da facção, que se dedica à lavagem de dinheiro 
proveniente do tráfico) revelaram que os valores auferidos com o comércio ilícito de drogas 
eram, em parte, canalizados para inúmeras outras contas bancárias da facção, inclusive para as 
contas do “Setor da Ajuda”, aquele responsável por recompensar membros da facção recolhidos 
em presídios. 
Foram identificados 210 integrantes do alto escalão da facção, recolhidos em Presídios Federais, 
que recebiam valores mensais por terem ocupado cargos de relevo na organização criminosa ou 
executado missões determinadas pelos líderes, como, por exemplo, execuções de servidores 
públicos. 
A atuação da Polícia Federal visa desarticular a organização criminosa por meio de sua 
descapitalização, atuando em conformidade com as diretrizes do órgão de enfrentamento à 
criminalidade organizada por meio da abordagem patrimonial, além da prisão de lideranças. 

Disponível em: https://portalcontexto.com/operacao-da-pf-mira-poder-financeiro-
de-faccao-do-crime/. Acesso em: 03/09/2020. Com adaptações. 

https://www.justica.gov.br/collective-nitf-content-1550076547.37
https://www.justica.gov.br/collective-nitf-content-1550076547.37
https://portalcontexto.com/operacao-da-pf-mira-poder-financeiro-de-faccao-do-crime/
https://portalcontexto.com/operacao-da-pf-mira-poder-financeiro-de-faccao-do-crime/
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Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um 
texto dissertativo acerca do seguinte tema.  
 
A ESTRATÉGIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO PELO ISOLAMENTO DAS SUAS 
LIDERANÇAS E ENFRAQUECIMENTO DO SEU PODER ECONÔMICO 
 
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 
 
< objetivo do isolamento dos líderes das facções criminosas nos presídios; [valor: 9,50 pontos] 
 
< ações do Estado para o enfraquecimento do seu poder econômico; [valor: 9,50 pontos] 
 
< repercussões do enfraquecimento do seu poder econômico na segurança pública. [valor: 9,50 
pontos] 
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito 
 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-26-09  

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-26-09
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

