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Simulado Especial 
15º 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-18-10-20 
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PORTUGUÊS 
Janaína Arruda 

TEXTO I 

Na abordagem da questão da violência, é clássico o 
conflito entre, de um lado, os defensores da repressão 

policial e, de outro, os propugnadores de políticas sociais. 
Embora, na verdade, uma abordagem não exclua a outra, 
esse choque costuma ser carregado de forte conteúdo 

ideológico e termina contaminando as próprias ações de 
governo.  

De um dos extremos talvez não haja melhor 

intérprete do que o presidente Washington Luiz, o último da 
República Velha, para que m a questão social era caso de 
polícia. Em sã consciência, hoje em dia ninguém que tenha 

algum peso na vida pública concorda com essa visão. Há, no 
entanto, no outro extremo, radicais do assistencialismo, para 
quem a repressão policial é sempre negativa, e por isso deve 
ser evitada a qualquer custo.  

Em troca, defendem políticas maciças de 
transferência paternalista de renda, na ideia de que o resgate 

da pobreza colocará a pessoa dentro dos limites da lei.  

Essa be m-intencionada percepção do mundo, 
entretanto, não tem relação com a realidade. Pois, se assim 

fosse, a criminalidade teria sido abolida nos países de renda 
alta e sem grandes problemas sociais. Mas é nestes que se 
encontram os mais formidáveis aparatos de segurança 

pública. Isso porque, como não há uma relação automática e 
direta entre nível social e criminalidade, o Estado precisa 
sempre de um sistema de repressão para forçar o 
cumprimento da lei.  

O Brasil, infelizmente, continua preso a um choque 
de visões sobre a violência que prejudica a própria luta contra 
a violência.  
 

Editorial, O Globo, 22/10/2007 (com adaptações) 

 

01. De acordo com o texto, o Brasil vive um impasse no 
que diz respeito à luta contra a violência em virtude 
de perspectivas diferentes de ação. 

 

02. Segundo o texto, Washington Luiz defendia 
ferrenhamente a questão social em virtude de seu 
posicionamento político.  

 

03. Infere-se do texto que existe uma visão bem-
intencionada que será capaz de modificar a realidade 
por meio do assistencialismo.  

04. Depreende-se do texto que países considerados de 
renda alta apresentam problemas ainda quanto à 
criminalidade, o que sugere ser inócua a redistribuição 
de renda os mais pobres.  

 

05. No final do primeiro parágrafo, a substituição da 
expressão “termina contaminando” por “termina por 
contaminar” manteria a correção gramatical e o 
sentido original do texto.  

 

06. No segundo parágrafo, “Washington Luiz” e “o 
último da República Velha” exercem função de 
aposto.  

 

07. No trecho “Embora, na verdade, uma abordagem 
não exclua a outra, esse choque costuma ser 
carregado de forte conteúdo ideológico e termina 
contaminando as próprias ações de governo”, a 
expressão destacada apresenta sentido de ratificação. 

 

08. O texto é predominantemente expositivo, pois 
apresenta informações sobre visões diferentes quanto 
à questão da violência no Brasil.  

 

09. No trecho “e por isso deve ser evitada a qualquer 
custo” a substituição de “a qualquer custo” por “as 
quaisquer custos”, obrigaria a presença de crase em 
decorrência da regência empregada.  

 

10. O termo “maciças”, empregado no terceiro 
parágrafo, apresenta sentido de sólidas, inflexíveis.  

 

11. O texto confirma a ideia de que no mundo 
contemporâneo, a criminalidade está inevitavelmente 
associada à pobreza, à miséria e à desigualdade social. 

 

12. O texto aponta, indiretamente, para países que 
encontraram na oferta de educação de boa qualidade 
para seus habitantes um caminho para o 
desenvolvimento e para a redução das desigualdades. 
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TEXTO II 

Não faz muito te mpo, os asilos de idosos 

costumavam ser identificados a depósitos de pessoas 
rejeitadas e improdutivas, esperando a morte. Com a Política 
Nacional de Proteção ao Idoso, em 1994, e principalmente 
com o Estatuto do Idoso, de 2003, muita coisa começou a 

mudar. A parcela crescente de brasileiros com mais de 60 
anos de idade passou a ter tratamento preferencial, uma 
condição nova e relevante, ainda que não devidamente 
absorvida por toda a sociedade. Entretanto, muito caminho 

ainda temos pela frente até chegar a um nível de 
compreensão da terceira idade como têm os países mais ricos 
e com índice já acentuado e crescente de faixas etárias 

avançadas e baixíssimo nível de natalidade.  
 

Editorial, Jornal do Commercio, 25/10/2007. 

 

13.  Depreende-se do texto que a visão que se tinha dos 
idosos mudou com o tempo, mas ainda apresenta 
alguns obstáculos.  

 

14. A substituição do verbo “faz”, na primeira oração do 
texto, pelo verbo “há” causaria incorreção ao texto e 
alteraria seu sentido.  

 

15. O trecho “uma condição nova e relevante, ainda 
que não devidamente absorvida por toda a 
sociedade” poderia ser reescrito sem qualquer 
alteração de sentido ou prejuízo gramatical da 
seguinte forma: uma nova e relevante condição, 
mesmo que não devidamente absorvida por toda 
sociedade.  

 

16. Os termos “já” e “têm” são monossílabos, mas a 
justificativa de acentuação para esses termos não é 
equivalente.  

 

17. Política Nacional de Proteção ao Idoso e Estatuto do 
Idoso não poderiam ser grafadas com letras 
minúsculas, uma vez que correspondem a 
importantes instrumentos de ação para a sociedade e 
são empregados com sentido próprio. 

 

 

 

 

18. O verbo em destaque no trecho “ainda temos pela 
frente até chegar a um nível de compreensão da 
terceira idade como têm os países mais ricos e com 
índice já acentuado e crescente de faixas etárias 
avançadas e baixíssimo nível de natalidade” está no 
plural por concordar com seu sujeito composto 
“índice” e “faixas etárias”.  

 

19. O trecho “esperando a morte”, presente no início 
do texto, apresenta valor apositivo. 

 

20. O termo “muito” que antecede “caminho” no 
último período do texto, apresenta valor indefinido.  

 
 

INGLÊS 
Roberto Witte 

London Covid: The big changes that are likely if 
capital is put under 'Tier 2' restrictions  

 
https://www.mylondon.news/news/health/london-covid-

big-changes-likely-19090544#source=push 

  

Boris Johnson is supposed to make an 
announcement that will see new lockdown restrictions 

implemented across England. 

A press conference is scheduled for 6pm today 
(Monday, October 12), and it's believed that the government 

plans to put areas across the country into tiers depending on 
how bad the coronavirus outbreak is in the area. 

Tier 1 will  likely cover areas that have got less than 
100 cases of coronavirus per 100,000 of the population, and 
is thought to just be a continuation of current restrictions – 
face coverings, a rule of six and a 10pm curfew. 

Tier 2 is for areas with more than 100 cases per 
100,000, and Tier 3 for the worst hit areas, with 'significantly 

higher rates of transmission'. 

With a current case rate of 111, and 9 ,063 
confirmed new cases in the last seven days, it's thought that 

London – or at least some parts of it - will be put in Tier 2. 

Sadiq Khan has said that he wants restrictions to 

cover the whole of London rather than vary borough-to-
borough, and he's keen for much tighter to be enforced in 
the capital - but we will know more at 3.30pm when the 
Prime Minister gives an update to Parliament. 

https://www.mylondon.news/news/health/london-covid-big-changes-likely-19090544#source=push
https://www.mylondon.news/news/health/london-covid-big-changes-likely-19090544#source=push
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Here are some of the big changes likely if London is 

put under 'Tier 2' restrictions. 

What do you think of the coronavirus lockdown 

restrictions? Let us know by leaving a comment. 

 

Ban on households mixing indoors 

Rather than just the current rule of six - outdoors 

or indoors - it's believed that there will be a complete ban on 
households mixing indoors. 

Multiple households will only be able to socialise in 
gardens, but with a maximum of six people, under the 
expected second tier rules, The Sun reports. 

 

Public transport only for essential trips 

It's possible that we'll go back to a situation where 
people are asked to avoid using public transport unless 

they're making an essential journey. 

 

Pub and restaurant curfews 

There is little doubt that the 10pm curfew will stay 

in place across the whole of the country, and it's thought that 
in Tier 3 areas pubs and restaurants will be told to close 
altogether. 

It's not quite so clear what Tier 2 will involve, but 
perhaps it will be similar to Scotland's slightly earlier curfew 
of 6pm, or even its banning of alcohol sales inside. 

 

The two metre rule 

The two metre rule was relaxed to a 'one me tre 
plus' guide, me aning that you would ideally stay two metres 

apart if possible, but you have to stay more than one metre 
apart. 

It's rather convoluted, and it clearly isn't being 
followed. 

Perhaps it will now go back to a fixed two metres, 

meaning the capacity of shops, bars and restaurants will 
decrease, and that when visiting friends or family outside 
you'll need to keep your distance. 

 

According to text, judge the following items.  

 

21. As a whole the text let us know that changes are 
about to be made when it comes to safety measures 
in the London area concerning the coronavirus 
outbreak.  

 

22. In paragraph 2, we have the accurate information 
that the government plans to put areas throughout 
the country into tiers depending on the effect of 
coronavirus in the area. 

 

23. The words “metre” and “socialize” are spelled the 
same way either in British or in American English. 

 

24. The expression “borough-to-borough” (paragraph 6) 
conveys to the idea of different parts of London.  

 

25. The word “curfew” means “a regulation requiring 
people to remain indoors between specified hours, 
typically at night”. 

 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 

FEDERAL  
Leandro Signori 

A tabela seguinte mostra dados de 2018 a respeito da 
realidade étnica e social do DF. 

 
CODEPLAN. Pesquisa distrital por amostra de domicílios – PDAD-DF, 2018 

(com adaptações) 

 

Considerando essa tabela e os conhecimentos sobre a 
realidade do Distrito Federal, julgue os itens 
seguintes.  

 

26. Os dados referidos na tabela indicam que a 
população do Distrito Federal é majoritariamente 
preta e parda, além de ser predominantemente adulta 
e do sexo feminino. 

 

27. Conforme os dados apresentados, a população não 
negra concentra-se principalmente no estrato de alta 
renda e a população negra no estrato de baixa renda. 
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28. Buscando uma melhor qualidade de vida e menos 
agitação da vida urbana característica das grandes 
cidades, a população de alta renda do Distrito Federal 
reside majoritariamente em condomínios fechados e 
bairros nobres distantes do centro da aglomeração 
urbana e de regiões administrativas adjacentes. 

 

 

LODF 
Rosenval Júnior 

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

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
Marcos Girão 

No que se refere ao Regimento Interno da PC DF, 
instituído pela Decreto DF nº 30.490/09, julgue os 
itens subsecutivos. 

 

30.  É incorreto afirmar que compõem as funções 
essenciais da Polícia Civil do Distrito Federal o respeito 
à hierarquia e à disciplina e a valorização dos 
princípios da unidade, da indivisibilidade, da 
autonomia funcional e da legalidade. 

 

31. Aos servidores lotados na Academia de Polícia Civil, 
desde que não estejam cumprindo estágio probatório, 
incumbe o dever de coordenar cursos, seminários, 
palestras e outros similares, ministrados naquele 
órgão ou sob sua responsabilidade. 

 

32. Situação Hipotética. Michelina Bachelête, Agente 
da PC DF, explicou à sua colega de trabalho, a Escrivã  
Angelina Mérkel, que buscava informações sobre 
solicitação de licença para o trato de interesses 
particulares, que é o Corregedor-Geral de Polícia Civil 
o responsável por controlar e opinar acerca da 
conveniência da concessão dessa espécie de licença. 
Assertiva. À luz do Regimento Interno da PC DF, A 
Agente Bachelête fez uma afirmação correta. 

 

33. Analise as seguintes afirmações a respeito da 
estrutura organizacional da PC DF. Afirmação 1. A 
Divisão de Tramitação de Autos compõe a estrutura 
administrativa do Departamento de Administração 
Geral.  Afirmação 2. A Divisão de Coleta, Análise e 
Difusão de Informações é unidade orgânica 
subordinada à Coordenação de Repressão às Drogas 
do Departamento de Polícia Especializada. Assertiva. 
Apenas uma das afirmações está correta. 

 

34. Situação hipotética. A Agente da PC DF, Amanda 
Netiflíquis, é lotada na unidade orgânica da 
corporação responsável por programar e realizar 
operações policiais em conjunto com outras 
delegacias, visando inibir os crimes contra os 
costumes nos locais de maior incidência, 
especialmente o estupro. Assertiva. A Agente 
Netiflíquis trabalha na Divisão de Atendimento à 
Mulher.  

 

A respeito da Lei n.º 4.878/1965, julgue os próximos 
itens. 

 

35. Se determinado policial civil apresentar 
maliciosamente, parte, queixa ou representação, 
cometerá uma transgressão disciplinar. Tal 
transgressão é uma das que são puníveis com a pena 
de repreensão. 

 

36. As promoções dos servidores policiais serão sempre 
realizadas anualmente, nas datas de 21 de abril e de 
28 de outubro. Para a promoção por merecimento é 
requisito necessário a aprovação em curso da 
Academia Nacional de Polícia correspondente à classe 
imediatamente superior àquela a que pertence o 
funcionário. 

 

Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o disposto 
na Lei nº 9.264/1996. 

 

37. O ingresso nos cargos das carreiras de Delegado de 
Polícia e de Polícia Civil do Distrito Federal se dará 
impreterivelmente na 3º classe, mediante concurso 
público, exigido curso superior completo, observados 
os requisitos previstos na legislação pertinente. 
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38. A Carreira de Delegado de Polícia do Distrito 
Federal, de natureza estritamente policial, é 
constituída apenas de um único cargo, o de Delegado 
de Polícia. 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

Os números x+1, 2x-1 e x+5, nessa ordem, são os três 
primeiros termos de uma progressão aritmética. Com 
base nessas informações, julgue os itens a seguir. 

 

39. O quarto termo dessa progressão aritmética é 11. 

 

40. A soma dos 100 primeiros termos dessa sequência é 
inferior a 10.000. 

 

41. A função 𝑓(𝑥) = 0,08𝑥 + 40 é uma função cujo 
gráfico passa pelo ponto (300,64). 

 

Quando o reservatório de água de determinado 

município  atingiu sua capacidade máxima, iniciou-
se um período de seca, sem nenhuma chuva. As 
autoridades municipais, temendo desabastecimento, 
estabeleceram que seria iniciado um racionamento 
quando o nível do reservatório atingisse 20% de sua 
altura máxima. Decorridos x dias sem chuva, a altura 
do nível da água no reservatório foi estimada pela 
função 𝑦 = −0,1𝑥 + 16, em metros. Com base nessas 
informações, julgue os itens a seguir. 

 

42. Não havendo chuva por um longo período, o 
racionamento será iniciado em menos de 150 dias. 

 

43. Se não chover por um longo período de tempo e o 
racionamento não for iniciado, o nível da água será 
zero em menos de 6 meses. 

 

 

 

 

 

Diariamente, o tempo médio gasto pelos servidores de 
determinado departamento para executar suas 
tarefas é diretamente proporcional à quantidade de 
tarefas executadas e inversamente proporcional à sua 
produtividade individual diária P.  

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir 

 

44. Considere que na terça-feira a quantidade de 
tarefas a serem executadas por um servidor 
correspondia a 50% a mais do que a quantidade de 
tarefas executadas no dia anterior. Nesse caso, para 
que o servidor concluísse seu trabalho da terça-feira 
no mesmo tempo gasto para concluí-lo na segunda-
feira, a sua produtividade na terça-feira deveria 
aumentar em 50% em relação à produtividade da 
segunda-feira. 

 

45. Se, na segunda-feira, um servidor gastou 6 horas 
para executar todas as 15 tarefas a seu encargo e, na 
sexta-feira, ele gastou 7 horas para executar as suas 
18 tarefas, então, nessa situação, o servidor manteve 
a mesma produtividade nesses dois dias. 

 

46. Uma empresa vendeu um lote de peças e do valor 
total recebido pagou 30% em impostos. Do valor 
restante, a empresa usou 60% para pagamento de 
fornecedores, restando o valor final de R$ 3.360,00. O 
valor pago em impostos foi superior a 3.500 reais. 

 

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

 

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

 

49. As proposições (¬𝑝 ∧ 𝑞) ⟶ (𝑞 ∨ ¬𝑟)  e (¬𝑞 ∧
𝑟) ⟶ (𝑝 ∧ ¬𝑞) são logicamente equivalentes. 
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Considere que um grupo de 6 médicos e 6 enfermeiros 
foram convocados para auxiliar uma pequena cidade 
no combate ao novo Coronavírus. Com base nessas 
informações, julgue o item a seguir. 

 

50. Se os hospitais A e B dessa pequena cidade 
necessitam de 3 médicos cada, então existem mais de 
25 maneiras diferentes de dividir os 6 médicos em 2 
trios. 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Adriane Fauth 

Acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais, julgue os 
itens 51 ao 56: 

 

51. A utilização de organização paramilitar por 
determinado partido político em um estado da 
Federação é permitida desde que autorizada pelo 
governador desse estado e pelo respectivo tribunal 
regional eleitoral. 

 

52. De acordo com a Constituição Federal, nenhum 
indivíduo será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. Em decorrência disso, é 
vedado o emprego de algemas, por parte dos 
integrantes dos órgãos da segurança pública, na 
condução do preso até à delegacia. 

 

53. O direito a honra e o direito a imagem são 
independentes e autônomos entre si. 

 

54.  A lei não poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais, salvo quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem. 

 

55. Situação hipotética: Em uma briga de trânsito, 
Marcos sacou uma arma de fogo e atirou diversas 
vezes contra José, com a intenção de matá-lo.  

Assertiva: A competência para o julgamento da conduta 
de Marcos somente será do júri se o crime tiver sido 
consumado. 

 

 

56. Um militar com cinco anos de serviço e candidato a 
deputado estadual deverá ser agregado pelo 
comandante do batalhão onde serve e, se eleito, 
deverá passar para a inatividade no ato da 
diplomação. 

 

Sobre o tema Segurança Pública, julgue o item a seguir:  

 

57. Ao disciplinar a organização e o funcionamento dos 
órgãos responsáveis pela segurança pública, a lei 
deverá garantir a eficiência de suas atividades. 

 

 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

58. O Código Penal prevê o crime de Induzimento, 
instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. No 
induzimento e instigação tem-se a participação 
material; no auxílio, a participação é moral. Todavia, 
se o agente praticar as três condutas descritas no tipo 
penal no mesmo contexto fático, responderá por 
crime único em razão do princípio da alternatividade. 

 

59. De acordo com o entendimento Supremo Tribunal 
Federal, 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, mesmo que 
maléfica ao agente. 

 

60. São consideradas como extensão do território 
nacional, as embarcações ou aeronaves brasileiras de 
natureza pública, desde que se encontrem a serviço 
do governo brasileiro. 

 

61. A lei brasileira é aplicável, em razão do princípio da 
proteção, ao delito cometido no estrangeiro contra a 
Administração Pública brasileira por quem está a seu 
serviço, nesse caso, trata-se de extraterritorialidade 
condicionada. 
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62. A eutanásia, também chamada de homicídio 
piedoso, é reconhecida como conduta praticada por 
benévolo valor moral, caracterizando o homicídio 
privilegiado; em virtude disso, a lei autoriza a redução 
de pena de 1/6 a 1/3. 

 

63. O princípio da presunção de inocência, também 
chamado de princípio da não-culpabilidade é 
reconhecido somente pela Doutrina, não consta 
expressamente na Constituição Federal. 

 

64. Quanto ao crime de homicídio, é circunstância 
qualificadora do delito se praticado contra 
ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; e é 
circunstância que agrava a pena, se praticado contra 
mulher por razões da condição de sexo feminino. 

 

65. Roubo e extorsão são delitos que aceitam em sua 
execução, o uso de violência física ou moral, assim 
como quaisquer outros meios aptos a reduzir a vítima 
à impossibilidade de resistência. 

 

66.  Para a caracterização do estelionato, é necessário 
haver o emprego de fraude, a provocação ou a 
manutenção em erro, a vantagem ilícita e a lesão 
patrimonial de outrem, sem os quais o delito não se 
realiza. 

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Fernando Bezerra 

67. No relatório do Inquérito Policial, a autoridade 
policial não pode indicar testemunhas que não 
tiverem sido inquiridas, uma vez que é obrigatória a 
oitiva de todas antes da conclusão da investigação. 

 

68. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes 
relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do 
Ministério Público ou o delegado de polícia poderão 
requisitar, diretamente, às empresas prestadoras de 
serviço de telecomunicações e/ou telemática que 
disponibilizem imediatamente os meios técnicos 
adequados – como sinais, informações e outros – que 
permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do 
delito em curso. 

 

69. O indiciamento, privativo do delegado de polícia, 
prescinde de ato fundamentado, mediante análise 
técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, 
materialidade e suas circunstâncias. 

 

70. Nos crimes em que couber ação pública, os autos do 
inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde 
aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu 
representante legal, ou serão entregues ao 
requerente, se o pedir, mediante traslado. 

 

71. O mandado de prisão será passado em duplicata, e 
o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, 
um dos exemplares com declaração do dia, hora e 
lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar 
recibo no outro exemplar; se recusar, não souber ou 
não puder escrever, o fato será mencionado em 
declaração, assinada por, pelo menos, uma 
testemunha. 

 

72. Se o executor do mandado verificar, com segurança, 
que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o 
morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem 
de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o 
executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, 
entrará à força na casa, arrombando as portas, se 
preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação 
ao morador, se não for atendido, fará guardar todas 
as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que 
amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. 

 

73. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão 
decretada, ainda que sem registro no Conselho 
Nacional de Justiça, adotando as precauções 
necessárias para averiguar a autenticidade do 
mandado e comunicando ao juiz que a decretou, 
devendo este providenciar, em seguida, o registro do 
mandado em banco de dados mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça. 
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74. A prisão temporária será decretada pelo Juiz, de 
ofício ou em face da representação da autoridade 
policial ou de requerimento do Ministério Público, e 
terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual 
período em caso de extrema e comprovada 
necessidade. 

 

75. Segundo a Lei 9.099/95, na audiência preliminar, 
presente o representante do Ministério Público, o 
autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável 
civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz 
esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos 
danos e da aceitação da proposta de aplicação 
imediata de pena não privativa de liberdade. 

 
 

DIREITOS HUMANOS 
Ricardo Torques 

76. Por meio do sistema de relatórios sobre direitos 
humanos os Estados e Órgãos Internacionais, cumprindo 
o princípio informador, realizam a cooperação 
internacional na busca da evolução da proteção de 
direitos humanos.  

 

77. O peticionamento perante órgãos internacionais de 
proteção de direitos humanos é condicionado ao prévio 
esgotamento das instâncias jurisdicionais internas. Essa 
condição é mitigada quando os recursos internos forem 

indisponíveis ou insuficientes.  

 

78. Os direitos humanos têm um marcado matiz de 

historicidade, o que significa dizer que eles não são um 
dado imediato, mas são fruto de longas discussões e de 
efetiva intervenção humana em constante processo de 
construção e reconstrução.   

 

79. O direito humanitário, ou direito de Genebra, visa a 
proteção de vítimas de guerra.   

 

80. A interpretação dos direitos humanos lhes deve 
conferir a máxima efetividade, de forma que o titular do 
direito obtenha o maior proveito possível com o menor 
sacrifício possível imposto a outros titulares de direitos 
em colisão.    

 

 

81. Situação hipotética: em razão da crise pública de saúde 
internacional decorrente do coronavírus, um Estado 
signatário da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) estabelece 
limites à circulação de pessoas no território nacional por 
tempo limitado, com vistas ao controle da infecção. 
Assertiva: nesse caso, a atuação do Estado é legítima de 
acordo com a Convenção, a qual contém cláusula de 
suspensão de garantias.  

 

82. O Supremo Tribunal Federal, no período de pandemia 
internacional decorrente do coronavírus, reconheceu, 
em sede cautelar, a necessidade de elaboração de plano 
de enfrentamento da pandemia específico para os povos 
indígenas brasileiros com a participação de 
representantes dessas comunidades.   

 

83. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não 
reconhece apenas direitos, mas também prevê deveres 
de toda pessoa para com a comunidade.   

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Sobre o sistema operacional Windows 10 e sistemas 
operacionais embarcados, julgue os itens abaixo. 

 

84. O Android é um sistema operacional construído com 
base no núcleo do sistema Linux e atualmente é 
desenvolvido pela empresa de tecnologia Google, que 
aplica esse sistema apenas a celulares do tipo 
Smartphone. 

 

85. Ao acessar o painel de controle organizado por 
categorias, um usuário deverá clicar no grupo rede e 
internet para ter acesso ao firewall do Windows 10. 

 

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

 

86. Em abstração de dados, o nível físico descreve como 
os dados serão armazenados e as configurações de 
acesso ao sistema, não sendo de fácil compreensão 
por usuários comuns.  
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Sobre noções de vírus, Worms, pragas virtuais e 
aplicativos para segurança, julgue os itens a seguir. 

A respeito de segurança da informação e malwares, 
julgue o próximo item. 

 

87. Vírus polimórfico é capaz de alterar suas formas de 
ataques e sua estrutura de arquivo malicioso, 
dificultando as ações do antivírus no combate a 
reprodução dessa praga na máquina contaminada. 

 

Em consideração as ferramentas e aplicativos 
comerciais de navegação; editores de textos, planilhas 
e apresentação; de correio eletrônico; configuração 
de instalação padrão; avalie as asserções abaixo e 
classifique os itens. 

 

88. Uma Rede Zumbi não é formada apenas por 
máquinas de um mesmo ambiente de rede local, mas 
sim por qualquer computador conectado à internet. 

 

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

 

89.  Uma agência disponibiliza alguns programadores 
para realização de um projeto de desenvolvimento de 
software, uma pessoa para cada etapa do projeto. 
Para facilitar a compreensão do código e comunicação 
entre os envolvidos, esses programadores poderão 
utilizar três vezes o caractere * (asterisco) para 
comentar uma linha de código em Python. 

 

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. 

 

90. Uma unidade de processamento, CPU, permite 
registrar resultados de um processamento, onde, para 
isso, são utilizados setores de memória Cache internos 
ao microprocessador. 

 

 

91. Um periférico programado como DMA, Direct 
Memory Access, não depende do processador da 
máquina local para poder desempenhar suas 
atividades de registros e leituras no computador. 

 

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

 

92. O protocolo de acesso remoto Telnet não garante 
uma comunicação segura, sendo que informações e 
senhas compartilhadas não estão seguras contra 
interceptações, invasões e roubos. 

 

93. Em uma rede de computadores a arquitetura de 
comunicação Fibre Channel não poderá ser 
implementada por cabos metálicos, apenas por cabos 
de fibra óptica. 

 

Sobre os aplicativos editores de textos, planilhas, 
apresentação e noções de sistema operacional 
Windows 10, julgue os itens abaixo. 

 

94. Operando com o sistema Windows 10 é possível 
receber notificações das páginas web permitidas, 
informações sobre atualizações do sistema, entre 
outras notificações. Para abrir e gerenciar essa central 
de notificações o usuário deverá habilitar o Windows 
para operação em modo Tablet. 

 

95. Durante a edição de documentos pelo editor de 
textos Word, versão de instalação padrão em 
português, um usuário poderá abrir o menu arquivo 
através de ações pela barra de Status. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

Levando em consideração as regras atinentes à 
organização da Administração Pública e aos agentes 
públicos, julgue os próximos itens. 

 

96. As empresas públicas, pessoas jurídicas de direito 
privado integrantes da Administração Indireta, têm a 
sua criação e a autorização para seu funcionamento 
feitos por meio de publicação de lei específica. 

 

97. O servidor público titular de um cargo efetivo em 
uma autarquia que for eleito para um mandato 
municipal, poderá, em caso de afastamento de seu 
cargo,  optar pela remuneração do cargo eletivo ou de 
seu cargo efetivo. 

 

Considerando as disposições doutrinárias e 
jurisprudenciais acerca dos atos administrativos, dos 
poderes da administração pública e do controle da 
atuação administrativa do Estado, analise as próximas 
assertivas. 

 

98. Os atos administrativos negociais, como regra, são 
imperativos, pois impõem um dever de observância 
pelo particular, independentemente de sua anuência. 

 

99. A remoção de ofício, determinada pela autoridade 
competente do órgão, é uma decorrência do poder 
disciplinar da Administração Pública. 

 

100. Os atos administrativos, quanto a sua 
conformidade com o ordenamento jurídico, poderão 
ser objeto de apreciação judicial, independente de se 
tratar de uma atuação vinculada ou discricionária do 
ente público. 

 

 

 

 

 

 

Considerando as disposições previstas na Lei 8.112/90, 
que trata do regime jurídico único dos servidores 
públicos civis federais, analise as próximas assertivas. 

 

101.  A cassação da aposentadoria é a penalidade 
disciplinar cabível ao servidor aposentado que, 
quando ainda na atividade, foi responsável pela 
aplicação irregular de dinheiros públicos. 

 

102.  A sindicância somente poderá ser utilizada em 
caso de infrações passíveis de advertência ou de 
suspensão cujo prazo seja igual ou inferior a trinta 
dias. 

 

 

CONTABILIDADE  
Silvio Sande 

A respeito de escrituração e contabilização de 
operações contábeis, julgue os itens. 

 

103. Um fato contábil de quarta fórmula pode ser 
decomposto em dois ou mais lançamentos  de 
primeira fórmula. 

 

104. Uma aquisição de mercadoria por 420.000,00 com 
juros embutidos de 20.000,00 corresponde a um fato 
contábil misto. 

 

105.  Um bem adquirido por  R$ 70.000,00, com vida útil 
de 7 anos, valor residual de 20%,  depreciado  usando 
o método de depreciação pela soma dos dígitos dos 
anos, com depreciação crescente, terá depreciação 
acumulada ao final do quarto ano de  R$ 20.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

15º Simulado Especial – Concurso PCDF Agente – 18/10/2020 

 

 

106. Considere-se que tenha sido contraído um 
empréstimo, em moeda estrangeira, de US$ 
10.000.00, em 30.04.2019, quando a taxa cambial era 
de R$ 4,50/US$ 1.00. Em 31 de dezembro, com a taxa 
cambial a R$ 4,00/US$ 1.00, a empresa deverá lançar  

D – Variação cambial passiva 500,00 

C - Empréstimos em moeda estrangeira  500,00  

 

Um empréstimo obtido em moeda estrangeira 

 

Com base nessas informações, julgue os itens que se 
seguem. 

 

107. As contas do ativo dessa empresa somam  

R$ 660.000. 

     

108. O lucro bruto do exercício da referida empresa foi 
de R$ 260.000. 

 

 

109.  O lucro líquido do exercício da referida empresa foi 
d R$ 140.000. 

 

110.  O patrimônio líquido da empresa   em   questão   
soma R$ 300.000. 

 

De acordo com as normas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, julgue o item a seguir, 
relativos às demonstrações contábeis. 

 

111.  O reconhecimento de despesa ocorre 
simultaneamente ao reconhecimento inicial do 
passivo ou de desreconhecimento do ativo. 

 

112.  No final do exercício, quando do levantamento das 
demonstrações contábeis, todas as dívidas presentes 
devem ser reconhecidas no passivo do balanço 
patrimonial. 

 

113.  A depreciação do ativo imobilizado inicia quando 
ele estiver disponível para uso e deve cessar quando 
for classificado como mantido para venda ou quando 
ficar ocioso. 

 

114. O ativo por expectativa de rentabilidade futura é 
classificado, nas demonstrações individuais, no grupo 
do ativo não circulante no subgrupo do intangível. 

 

 
ESTATÍSTICA 

Guilherme Neves 

115.  No registro das quantidades de filhos de 200 
casais, verificaram-se os valores mostrados na tabela 
seguinte. 

 

Nesse caso, a quantidade média de filhos para esse 
grupo de casais é igual ou superior a 2. 
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116. Uma equipe de engenheiros da qualidade, com 
vistas a estimar vida útil de determinado 
equipamento, utilizou uma amostra contendo 225 
unidades e obteve uma média de 1.200 horas de 
duração, com desvio padrão de 150 horas. 

Considerando-se, para um nível de confiança de 95%, z 
= 1,96, é correto afirmar que a verdadeira duração 
média do equipamento, em horas, estará em um 
intervalo de amplitude superior a 40.  

 

117.  Tomando-se uma amostra de 100 habitantes 
adultos de uma cidade, a média de anos de 
escolaridade obtida foi de 3 anos de estudo. Segundo 
a Secretaria de Educação dessa cidade, a média de 
escolaridade da população é de, no mínimo, 4 anos. 
Considerando que o desvio padrão dos anos de 
escolaridade é de 1 ano, o valor da estatística do teste 
para a hipótese levantada pela secretaria de educação 
é, em módulo, superior a 5. 

 

Um teste de hipóteses consistirá em testar, ao nível de 
significância de 5%, se a vida média 𝝁 das lâmpadas 
produzidas por uma indústria é igual a 2 000 horas, 
em face da hipótese alternativa de μ ser diferente de 
2 000 horas. A população das vidas das lâmpadas 
produzidas é normalmente distribuída, de tamanho 
infinito e variância conhecida. Com base em uma 
amostra aleatória de 100 lâmpadas da população que 
apresentou uma vida média de 2 050 horas, foi 
realizado o teste. Seja z o valor do escore da 
distribuição normal padrão (Z) tal que a probabilidade 
P(ǀ Z ǀ ≤ z) = 95%. O valor do escore reduzido 
encontrado, por meio dos dados da amostra, para 
comparar com o valor de z foi igual a 2,5.  

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. 

 

118. O desvio padrão populacional é superior a 100 
horas. 

 

119. O erro padrão da media amostral é 200 horas. 

 

 

 

 

120. Considere que 𝑃(𝑍 ≤ 1,64) = 0,95  e 𝑃(𝑍 ≤
1,96) = 0,975, em que Z é uma variável aleatória 
normal padrão. Um curso de treinamento é 
ministrado para os profissionais de determinado ramo 
de atividade. A população das notas de avaliação no 
curso, que é considerada de tamanho infinito e 
normalmente distribuída, apresenta uma média 𝜇 
igual a 7 e variância 𝜎2 igual a 4. Acredita-se que 
mediante um processo de aperfeiçoamento no curso, 
essa média tenha sido aumentada. Para analisar a 
eficácia desse processo foi extraída uma amostra 
aleatória de tamanho 64 da população após o 
processo de aperfeiçoamento e foram formuladas as 
hipóteses 𝐻0: 𝜇 = 7  (hipótese nula) e 𝐻1: 𝜇 > 7 
(hipótese alternativa). O valor encontrado para a 
média amostral (𝑥) foi o maior valor tal que, ao nível 
de significância de 5%, 𝐻0 não foi rejeitada. Com base 
nessas informações, julgue o item a seguir. 

Tem-se que a média amostral é inferior a 7,5. 
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Prova Discursiva  
Márcio Damasceno  

Amazônia registra em junho o maior número de focos de incêndio dos últimos 13 anos 
 

De acordo com o INPE, o último mês registrou 2.248 queimadas no bioma que fica em território brasileiro. 
Desde 2007 o índice não ultrapassava a marca de 2.000 incidências de fogo 

A Amazônia brasileira registrou, apenas no último mês de junho, 2.248 focos ativos de incêndio, segundo 
informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgadas nesta quarta-feira. O dado aponta que a 
quantidade de queimadas aumentou 19,6% em comparação a junho de 2019, quando a instituição registrou 1.880 
focos. Também significa que, pela primeira vez desde 2007, o mês de junho ultrapassou a marca de 2.000 incidências de 
fogo. Naquele ano, o INPE havia registrado 3.519 focos de incêndio. 

Ao considerar o período que vai de janeiro a junho, o INPE detectou um total de 7.903 focos de incêndio na 
Amazônia neste ano, enquanto que, no mesmo período do ano passado, foram 10.606 focos de queimadas. Até o 
momento, houve, portanto, uma queda de 25,5% em relação a 2019. Por isso os dados de junho preocupam, porque 
apontam para uma possível piora da situação. 

Junho marca o início da temporada de seca na Amazônia, período que se estende até outubro e que 
habitualmente registra maiores aumentos no número de queimadas. Os holofotes de cientistas e ambientalistas se 
voltam para o bioma devido à pressão da grilagem. As queimadas ilegais vêm aumentando nos últimos anos, atingindo 
sobretudo áreas de reserva ambiental e indígena. Após o desmatamento e a retirada de madeira valiosa, o fogo serve 
para limpar áreas de floresta para a formação de imensas áreas de pasto, além da apropriação ilegal do território 
protegido. 

 
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-01/amazonia-registra-em-junho-o-maior-numero-de-focos-de-

incendio-dos-ultimos-13-anos.html. Acesso em: 17 de agosto de 2020 (com adaptações). 

 
Preservação das florestas, públicas ou privadas 
 

Há quase 80 anos, o primeiro Código Florestal (Decreto Federal 23.793/34) já trazia preocupações com a 
proteção dos ecossistemas e dos vários tipos de vegetação nativa. A legislação tinha como objetivo preservar a flora em 
áreas públicas (parques nacionais) e privadas, em locais “que por sua beleza mereçam ser conservados” e para evitar 
erosões, proteger animais e o “regime das águas”. 

No código de 1934, já se lia claramente a intenção dos legisladores em proteger as margens dos rios e das 
encostas e restringir a derrubada de espécies nativas. “Somente serão abatidos os exemplares vegetaes estrictamente 
indispensaveis para esse fim, evitando-se, quanto possivel, sacrificio de especimens nobres”, dizia o texto. Por outro 
lado, naquela época, a maior parte das terras ainda era pública e conceitos como uso sustentável e economia verde não 
faziam parte do vocabulário. 

O decreto também dava início à intervenção estatal na proteção de florestas mesmo em terras privadas, pois 
eram consideradas “bens de interesse comum a todos os habitantes do país”. Por isso, o código de 1934 fixou limitações 
aos proprietários de terras outrora devolutas, inclusive para garantir o fornecimento de lenha para as cidades, na 
chamada quarta parte, precursora da reserva legal. 

O atual Código Florestal brasileiro (Lei 4.771/65) foi considerado modernizador para a época pelos 
movimentos ambientalistas, aperfeiçoou alguns dos instrumentos do código de 1934 e manteve a ideologia de evitar 
ocupação em áreas frágeis, obrigar a conservação de um mínimo da flora nativa e estimular a plantação e o uso racional 
das florestas, notadamente nas regiões de “desbravamento”  (Amazônia).  
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Logo em seu primeiro artigo, dizia que “as florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação (…) são bens de interesse comum a todos os habitantes do país…”, explicitando o valor intrínseco das 
florestas e vegetações nativas a despeito de seu valor comercial. Com o código de 1965, os conceitos da legislação 
anterior foram atualizados nas definições de reserva legal – a antiga quarta parte – e o de área de preservação 
permanente (APP) – derivada da floresta protetora. 

 
Com alterações. Disponível em: https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo -florestal/temas-polemicos-

acordos-fechados-aprovacao-codigo-florestal/preservacao-das-florestas-publicas-ou-privadas.aspx.  Acesso em: 12 dez. 2019. 

 

Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca 
do seguinte tema: 

DESMATAMENTO, FOGO E ENGAJAMENTO SOCIAL 

Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. 

a) Apresente a importância da preservação da floresta para o equilíbrio do ecossistema. [valor: 8,00 pontos]  

b) Apresente aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão das queimadas, posicionando-se acerca da 
possibilidade de conciliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico. [valor: 12,50 pontos]  

c) Explique como os cidadãos podem auxiliar na preservação das florestas. [valor: 8,00 pontos]  
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito 
 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-18-10-20 
 

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-18-10-20
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

