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Simulado Especial 
Simulado PCDF Escrivão 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PCDF para  Escrivão 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-14-02-21  
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PORTUGUÊS 
Janaína Arruda 

TEXTO I 

A qualidade do ambiente urbano torna-se, cada vez 
mais, uma destacada fonte de cobrança da população 
sobre seus governantes. Repleta de problemas nessa 
área, a cidade de São Paulo experimenta, nos últimos 
anos, uma notável mudança de comportamento das 
autoridades municipais, que passam a incorporar o 
tema em suas prioridades de gestão.  

Depois de ter implementado uma reforma nos 
passeios públicos da avenida Paulista, a prefeitura, 
agora, promove uma blitz com o fito de acabar com as 
diversas formas de invasão da calçada naquela via. 
Rampas de garagem, escadarias e jardins se 
apropriam, sem mais, de um espaço reservado ao 
pedestre.  

Construções e usos de interesse particular 
desrespeitam sistematicamente os códigos de obra e 
as leis de ocupação do solo. Invadem o espaço público, 
e o  resultado é uma cidade de edificação monstruosa 
e hostil ao transeunte.  

É preciso, portanto, que o espírito da blitz na avenida 
Paulista seja estendido para toda a cidade. O DNA 
Paulistano, série de pesquisas realizadas, no ano 
passado, pelo Datafolha, revelou fatias 
surpreendentemente elevadas de pessoas que, nas 
diversas regiões da cidade, costumam caminhar até o 
trabalho.  

No Bom Retiro, por exemplo, 64% dos moradores vão 
a pé de casa até o emprego. Mas basta percorrer essa 
e outras áreas do centro — onde, 
compreensivelmente, mais se caminha — para notar o 
estado precário das calçadas e as constantes 
irregularidades.  

O transtorno que esse problema representa no 
cotidiano dos cidadãos — que se torna dramático no 
caso de idosos e deficientes físicos — requer uma 
resposta abrangente e firme da prefeitura.  

Folha de S.Paulo. Editorial, 8/1/2009 (com 
adaptações) 

 

1. De acordo com o texto, a qualidade do ambiente 
urbano faz parte das prioridades de gestão das 
autoridades municipais.  

 

2. No segundo parágrafo, o termo “fito” apresenta 
sentido de “prática”.  

 

3. No quarto parágrafo, a expressão “O DNA 
Paulistano” corresponde às características da 
população paulista quanto aos gostos urbanos. 

 

4. No último parágrafo, o trecho isola por travessões 
tem como referente o tremo “problema”, presente no 
mesmo parágrafo.  

 

5. O emprego do pronome “se” em “torna-se”, no 
primeiro parágrafo, indica que a oração em que o 
verbo está em sua forma pronominal.  

 

6. A expressão “nessa área”, no primeiro parágrafo, é 
um elemento de coesão textual que retoma o 
antecedente “qualidade do ambiente urbano”.  

 

7. A forma verbal “Invadem”, no terceiro parágrafo, 
está no plural porque concorda com “códigos de obra”.  

 

8. A palavra “portanto”, no quarto parágrafo, 
estabelece relação de conclusão entre segmentos do 
texto. 

 

9. No trecho “revelou fatias surpreendentemente 
elevadas de pessoas que, nas diversas regiões da 
cidade, costumam caminhar até o trabalho” as vírgulas 
após as palavras “que” e “cidade” foram empregadas 
para se isolar adjunto adverbial de lugar deslocado. 
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10. A substituição de travessões por vírgulas, no 
quinto parágrafo, prejudicaria a correção gramatical 
do período e suas informações originais. 

 

TEXTO II 

Nos quase 500 anos que durou o processo de plena 
ocupação e integração do espaço nacional, foi 
apresentada sempre a construção de uma rede 
unificada de transportes como a única forma de 
assegurar a integridade do território. Todavia, foi 
somente após a Independência que começou a se 
manifestar explicitamente, no Brasil, a preocupação 
com o isolamento das regiões do país como um 
obstáculo ao desenvolvimento econômico.  

Durante os governos do Império (1822-1889), e de 
igual forma após a proclamação da República, 
significativo número de brilhantes engenheiros 
brasileiros elaborou planos detalhados e ambiciosos 
de transportes para o Brasil. Tendo como principal 
propósito a interligação das distantes e isoladas 
províncias com vistas à constituição de uma nação-
Estado verdadeiramente unificada, esses pioneiros da 
promoção dos transportes no país explicitavam 
firmemente a sua crença de que o crescimento era 
enormemente inibido pela ausência de um sistema 
nacional de comunicações e de que o desenvolvimento 
dos transportes constituía um fator crucial para o 
alargamento da base econômica do país.  

Acreditavam, também, que a existência de meios de 
comunicação viria promover mudanças estruturais na 
economia brasileira, ao permitir o povoamento das 
áreas de baixa densidade demográfica e, sobretudo, 
por possibilitar a descoberta e o desenvolvimento de 
novos recursos que jaziam ocultos no vasto e 
inexplorado interior da nação.  

Olímpio J. de Arroxelas Galvão. In: Internet: (com 
adaptações) 

 

11. Segundo o texto, o governo sempre apresentou 
preocupação quanto às regiões isoladas do país no que 
concerne ao transporte.  

 

 

12. No trecho em destaque “Tendo como principal 
propósito a interligação das distantes e isoladas 
províncias com vistas à constituição de uma nação-
Estado verdadeiramente unificada, esses pioneiros da 
promoção dos transportes no país explicitavam 
firmemente a sua crença de que o crescimento era 
enormemente inibido pela ausência de um sistema 
nacional de comunicações”, existe uma relação de 
finalidade. 

 

13. O texto é predominantemente expositivo, uma vez 
que apresenta informações acerca da introdução de 
aspectos do transporte no Brasil.  

 

14. A expressão “que durou”, no primeiro parágrafo, 
indica que o processo de ocupação e integração do 
espaço nacional está sendo considerado como 
completo. 

 

15. A substituição da locução verbal “foi apresentada”, 
no primeiro parágrafo, por apresentou-se prejudica a 
correção gramatical do período.  

 

16. No trecho “Todavia, foi somente após a 
Independência que começou a se manifestar 
explicitamente, no Brasil, a preocupação com o 
isolamento das regiões do país como um obstáculo ao 
desenvolvimento econômico” a palavra SE, em “se 
manifestar”, indica sujeito indeterminado. 

 

17. A forma verbal “elaborou”, no segundo parágrafo, 
está no singular porque concorda com o núcleo do 
sujeito da oração: “número”. 

 

18. A preposição em “de que o desenvolvimento”, no 
trecho “esses pioneiros da promoção dos transportes 
no país explicitavam firmemente a sua crença de que 
o crescimento era enormemente inibido pela ausência 
de um sistema nacional de comunicações´, é exigida 
pela regência da palavra “crença”. 
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19. As palavras “árduo” e “difícil” estão acentuadas em 
decorrência da mesma regra de acentuação.  

 

20. Prejudicaria a correção gramatical do período a 
substituição de “ao”, em “ao permitir” no terceiro 
parágrafo, pela preposição por. 

 
 

INGLÊS 
Roberto Witte 

Biden administration puts a hold on Trump's arms 
sale to United Arab Emirates 

WASHINGTON — The Biden administration has halted 
several arms sales that were initiated by former President 
Donald Trump, including a major deal involving F-35 
fighter jets for the United Arab Emirates, officials said 
Wednesday. 

The arms sale for the UAE came after it signed an agreement 
to normalize relations with Israel for the first time, but 
President Joe Biden's secretary of state, Antony Blinken, 
said the administration wants to examine the deal. 

"We're also trying to make sure that we have a full 
understanding of any commitments that may have been 
made in securing those agreements, and that's something 
we're looking at right now," Blinken said at his first news 
conference since he was sworn in Tuesday. 

Blinken said the hold on arms sales was customary with the 
beginning of a new administration. 

"It is typical at the start of an administration to review any 
pending sales to make sure that what is being considered is 
something that advances our strategic objectives and 
advances our foreign policy, so that's what we're doing at 
this moment," he said. 

The State Department said earlier that the hold on foreign 
arms sales was "routine" and that it would allow the new 
administration to review the deals. 

"This is a routine administrative action typical to most any 
transition and demonstrates the administration's 
commitment to transparency and good governance, as well 
as ensuring U.S. arms sales meet our strategic objectives of 
building stronger, interoperable and more capable security 
partners," a State Department spokesperson said. 

It was unclear how long the pause would last, and officials 
did not say what other arms sales could be affected.  

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/biden-admin-
puts-hold-trump-s-arms-sales-united-arab-n1255911 (slightly adapted) 

 

Considering the text above, judge the following 
items.  

 

21. According to the headline of the text, Biden 
administration is canceling the sales of arms to United 
Arab Emirates once and for all. 

 

22. The word “former” (paragraph 1) could be 
replaced by “ex-“. 

 

23. According to the text, only airplane sales will be 
affected by the decision. 

 

24. The word deal (paragraph 2), in bold, expresses 
the idea of transaction.  

 

25. The expression “as well as” could be replaced by 
“besides” without changing the meaning.  

 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 
FEDERAL  

Leandro Signori 

Acerca de aspectos políticos e econômicos do Distrito 

Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), julgue o item a 

seguir, conforme a Lei Complementar nº 94/1998 e 

suas alterações. 

26. As isenções e incentivos fiscais, em caráter 

temporário, de fomento a atividades produtivas em 

programas de geração de empregos e fixação de mão 

de obra buscam desenvolver os municípios de Goiás e 

de Minas Gerais que integram a RIDE. 

 

27. Em caso de desmembramento de algum dos 

municípios que já fazem parte da RIDE-DF, os novos 

entes constituídos somente passam a fazer parte da 

mencionada região mediante aprovação da população 

diretamente interessada, por meio de plebiscito e do 

Congresso Nacional, com uma lei complementar. 
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Julgue os itens a seguir referentes à realidade social, 

econômica e geográfica do Distrito Federal e da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 

do Entorno (RIDE). 

28. A desigualdade de renda do DF, medida pelo 
Índice de Gini, é menor que no restante do Centro-
Oeste e maior do que a média do Brasil.  

 

29. O Plano Piloto é a região administrativa que mais 

concentra empregos no Distrito Federal, atraindo uma 

expressiva quantidade de trabalhadores residentes 

em outras regiões administrativas e de municípios do 

Entorno, reforçando a polarização socioeconômica 

que o DF exerce sobre cidades da RIDE.  

 

30. O Distrito Federal possui um elevado 

desenvolvimento humano e uma elevada renda 

domiciliar per capita, indicadores que demonstram a 

equidade do desenvolvimento social entre as Regiões 

Administrativas e as cidades da Região Integrada de 

Desenvolvimento.  

 

LEI 8.112 E LEI 8.429 
Thállius Moraes 

A Lei 8.429/92 trata dos atos de improbidade 
administrativa. Considerando suas disposições e 
os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis, 
julgue os próximos itens. 
31. A incidência da lei de improbidade pode 
ocorrer independentemente de percepção de 
remuneração decorrente do exercício da função 
pública pelo agente público. 
 
32. O dolo é elemento necessário para que o 
agente responda pela prática de ato de 
improbidade administrativa que cause prejuízo ao 
erário. 
 
33. Quando houver fundados indícios de prática 
de um ato de improbidade, a comissão  

 
representará ao Ministério Público ou à 
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 
competente a decretação do sequestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido 
ilicitamente ou causado dano ao patrimônio 
público. 

 

Levando em consideração as disposições da Lei 

8.112/90, que estabelece o estatuto dos servidores 

públicos civis federais, julgue os próximos itens. 

34. A investidura em cargo público efetivo ocorre 
com a nomeação, mediante prévia habilitação em 
concurso público de provas ou provas e títulos. 
 
35. A autoridade julgadora do processo 
administrativo disciplinar instaurado contra o 
servidor é vinculada ao relatório final da comissão 
processante, não podendo decidir de forma 
diversa. 

 

LODF 
Rodrigo Francelino 

À Polícia Civil, órgão permanente dirigido por 

delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária 

e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

Neste sentido julgue o item abaixo:  

36. A função de policial civil é considerada de natureza 

técnica, bem como as atividades desenvolvidas nos 

Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de 

Identificação são consideradas de natureza técnico-

científica. 

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
Marcos Girão 

Julgue os próximos itens à luz do Regimento Interno 

da PC DF, instituído pelo Decreto nº 30.490/09.. 

37. A Divisão de Controle e Custódia de Presos é uma 

das unidades orgânicas da PC DF e integra a estrutura 

do Departamento de Atividades Especiais.  
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38. A Polícia Civil do Distrito Federal tem como missão 

institucional promover a segurança pública. Para 

tanto, deverá se integrar às instituições congêneres. 

Tal missão tem como objetivo a preservação da ordem 

pública e à incolumidade das pessoas e é efetivada por 

meio da apuração de delitos, da elaboração de 

procedimentos formais destinados à ação penal e da 

adoção de ações técnico-policiais, com a preservação 

dos direitos e garantias individuais. 

 

39. É correto afirmar que, no âmbito da Polícia Civil do 

Distrito Federal, é função da Divisão de Tramitação de 

Autos controlar o registro de tramitação de inquéritos 

policiais e termos circunstanciados no âmbito da 

Polícia Civil. 

 

40. A Comissão Permanente de Tomada de Contas 

Especial é unidade orgânica de execução, diretamente 

subordinada ao Departamento de Administração 

Geral. É composta de um presidente, dois membros e 

um secretário, todos designados pelo Diretor-Geral da 

Polícia Civil. 

 

41. O Diretor-Geral da Polícia Civil é substituído em 

suas ausências e impedimentos eventuais pelo 

Diretor-Geral Adjunto da Polícia Civil e, na falta deste, 

pelo presidente da Comissão Permanente de 

Disciplina. 

 

42. Situação hipotética. O Delegado de Polícia da PC 

DF, Tício Mélvio, é o servidor escalado para 

representar o Diretor-Geral da PCDF no controle, 

supervisão, avaliação e acompanhamento das 

atividades da Polícia Civil do Distrito Federal, de 

acordo com o planejamento previamente elaborado 

pela unidade. Para o exercício dessas funções ele sabe  

 

que deve zelar pelo fiel cumprimento das normas 

legais e regulamentares. Assertiva. O Delegado Tício 

Mélvio é Supervisor de Dia da PC DF. 

 

Conforme a Lei nº 4.878/1965, julgue os itens. 

43. A autoridade que tiver ciência de qualquer 

irregularidade ou transgressão a preceitos 

disciplinares, não tem outra opção: é obrigada a 

providenciar a imediata apuração em processo 

disciplinar, no qual será assegurada ampla defesa. 

Ressalvada a iniciativa das autoridades que lhe são 

hierarquicamente superiores, compete ao Diretor-

Geral do Departamento Federal de Segurança Pública, 

ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal 

e aos Delegados Regionais nos Estados, a instauração 

do processo disciplinar. 

 

44. Situação Hipotética. Franzino da Silva Júnior, 

Escrivão da PC DF, deixou de concluir, dentro do prazo 

legalmente previsto, inquérito disciplinar, quando era 

membro de comissão disciplinar, negligenciando o 

cumprimento das obrigações que lhe foram 

imputadas. Não apresentou qualquer motivo que 

justificasse tal erro. Assertiva. Nessa situação, 

podemos afirmar que a Franzino da Silva poderá ser 

aplicada a pena de repreensão. 

 

45. Se determinado policial civil for preso em 

flagrante, enquanto não perder a condição de policial, 

permanecerá em prisão especial, durante o curso da 

ação penal e até que a sentença transite em julgado. 

Transitada em julgado a sentença condenatória, esse 

policial será então encaminhado a estabelecimento 

penal, onde cumprirá a pena em dependência isolada 

dos demais presos não abrangidos pelo mesmo  
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regime jurídico, ficando, no entanto, sujeito como eles 

ao mesmo sistema disciplinar e penitenciário.  

 

46. O Regime Jurídico peculiar dos funcionários 

policiais civis do Distrito Federal veda, em qualquer 

hipótese, a remoção ex officio do funcionário policial 

que esteja cursando a Academia Nacional de Polícia. 

 

Considerando a Lei nº 9.264/1996, julgue os itens 

subsecutivos. 

47. A Carreira de Delegado de Polícia do Distrito 

Federal é constituída do cargo de Delegado de Polícia. 

Tal carreira tem  natureza tanto jurídica como policial. 

 

48. O ingresso nos cargos das carreiras da Polícia Civil 

do Distrito Federal dar-se-á sempre na classe inicial, 

denominada Primeira Classe, mediante concurso 

público, sendo exigido curso superior completo e 

observados os requisitos previstos na legislação 

pertinente. 

 

49. Afirmação 1. É vedada, em qualquer hipótese, a 

cessão de servidor que não tenha cumprido o estágio 

probatório. Afirmação 2. Como regra é  obrigatório o 

ressarcimento ao órgão cedente do valor 

correspondente à remuneração do servidor cedido, a 

não ser quando a cessão ocorrer para órgão da União, 

Governadoria e Vice-Governadoria do Distrito 

Federal, ou Secretaria de Estado da Segurança Pública 

e da Paz Social do Distrito Federal. Assertiva. Uma das 

afirmações está incorreta. 

 

50. A cessão de policiais civis da PC DF ao Supremo 

Tribunal Federal, ao Tribunal de Justiça do Distrito  

 

Federal e dos Territórios e à Governadoria do Distrito 

Federal são exemplos de cessões consideradas de 

interesse policial civil. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Nelma Fontana 

A respeito da segurança pública, conforme definição 

do texto constitucional, julgue os itens abaixo. 

51. Polícia Federal, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia 

Militar, Polícia Criminalística e Polícia Rodoviária 

Federal são exemplos de órgãos de segurança pública. 

 

52. A segurança viária compreende a educação, 

engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras 

atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão 

o direito à mobilidade urbana eficiente. 

 

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, 

analise as assertivas abaixo. 

53. A Constituição Federal proíbe expressamente o 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores 

de dezoito anos de idade e estabelece que a idade 

mínima para que o adolescente exerça atividade 

laboral, na condição de aprendiz, é a de dezesseis 

anos. 

 

54. Se João é brasileiro naturalizado, tem 33 anos de 

idade, está no pleno gozo dos direitos políticos, filiado 

a partido político, residente e domiciliado no Distrito 

Federal, local em que vota, preenche, em tese, os 

requisitos para concorrer a Governador do Distrito 

Federal, mas não poderia se candidatar a Presidente 

da República. 
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55. No mandado de segurança coletivo, para que uma 

associação, embora legalmente constituída e em 

funcionamento há mais de um ano, atue em defesa de 

seus membros, deverá contar com autorização 

expressa dos associados. 

 

56. Conforme definição constitucional, a participação 

dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho é 

obrigatória.  

 

57. O exame psicotécnico poderá ser exigido como 

condição de habilitação de candidato a cargo público, 

sendo suficiente estar previsto no edital como etapa 

avaliativa. 

 

58. O brasileiro que adquirir outra nacionalidade 

perderá a nacionalidade brasileira. 

 
DIREITO PENAL 

Antônio Pequeno 

59. Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios de 
direito penal e do arrependimento posterior, julgue o 
item a seguir. 

Pelo princípio da irretroatividade da lei penal, não é 
possível a aplicação de lei posterior a fato anterior à 
edição desta. É exceção ao referido princípio a 
possibilidade de retroatividade da lei penal benéfica 
que atenue a pena ou torne atípico o fato, desde que 
não haja trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória. 

 

60. Segundo entendimento do STJ, do STF e da 

doutrina dominante acerca do direito penal, julgue o 

item subsequente.  

As leis temporárias, diversamente das leis 

excepcionas, têm ultra-atividade. 

 

61. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, 
crimes omissivos, arrependimento posterior e crime 
impossível, julgue o item a seguir.  
A revogação expressa de um tipo penal incriminador 
conduz a abolitio criminis, ainda que seus elementos 
passem a integrar outro tipo penal, criado pela norma 
revogadora. 

 

62. José, réu primário, após subtrair para si, durante o 

repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, 

um botijão de gás avaliado em R$ 50,00 do interior de 

uma residência habitada, foi preso em flagrante delito. 

Tendo como referência essa situação hipotética, 

julgue o item subsecutivo, com base na jurisprudência 

dominante dos tribunais superiores a respeito desse 

tema. 

Na tipificação do crime praticado por José, admite-se 

o reconhecimento da figura do furto privilegiado. 

 

63. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal e 

das disposições gerais acerca dos crimes contra o 

patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a 

administração pública, julgue o item a seguir. 

Situação hipotética: Josefina, de quarenta e oito anos 
de idade, e Cláudia, de cinquenta e quatro anos de 
idade, são irmãs e residem no mesmo endereço. Na 
ocasião de uma festividade familiar, Cláudia se 
aproveitou de um descuido de Josefina e acabou por 
subtrair-lhe a bolsa.  

Assertiva: Nos termos do Código Penal, o 
processamento do crime de furto praticado por 
Cláudia dependerá de representação de Josefina. 

 

64. Acerca dos institutos de direito penal, dos crimes 
em espécie e das disposições penais previstas no 
Estatuto do Desarmamento e no Estatuto do 
Estrangeiro, julgue o item seguinte. 
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Em razão da conexidade entre o crime de receptação 
e o crime antecedente, não será penalmente 
responsabilizado o agente do crime de receptação 
quando desconhecido o autor do crime precedente. 

 

65. Com relação aos crimes previstos no CP, julgue o 

item que se segue. 

O delito de sequestro e cárcere privado, inserido entre 
os crimes contra a pessoa, constitui infração penal de 
ação múltipla, e a circunstância de ter sido praticado 
contra menor de dezoito anos de idade qualifica o 
crime. 

 

66. A respeito dos crimes contra a pessoa e o 
patrimônio, julgue o item que se segue. 

Situação hipotética: Lucas, descuidadamente, sem 
olhar para trás, deu marcha a ré em seu veículo, em 
sua garagem, e atropelou culposamente seu filho, que 
faleceu em consequência desse ato.  

Assertiva: Nessa situação, o juiz poderá deixar de 
aplicar a pena, se verificar que as consequências da 
infração atingiram Lucas de forma tão grave que a 
sanção penal se torne desnecessária 

 

67. Acerca dos crimes contra a administração pública, 

julgue o item a seguir. 

Situação hipotética: Gustavo, sabedor de um crime 

praticado por seu filho Cácio, procurou a autoridade 

policial e assumiu a autoria do delito, com o objetivo 

de impedir que ele fosse processado e condenado.  

Assertiva: Nessa situação, a conduta de Gustavo 

configura o tipo penal de autoacusação falsa. 

 

68. Julgue o item seguinte, relativos aos tipos penais 

dispostos no Código Penal e nas leis penais 

extravagantes. 

 

No mesmo contexto fático, são incompatíveis o crime 

de corrupção ativa praticado por particular e o crime 

de concussão praticado por funcionário público. 

 

69. João, valendo-se da sua condição de servidor 

público de determinado estado, livre e 

conscientemente, apropriou-se de bens que tinham 

sido apreendidos pela entidade pública onde ele 

trabalha e que estavam sob sua posse em razão de seu 

cargo. João chegou a presentear diversos parentes 

com alguns dos referidos produtos. Após a apuração 

dos fatos, João devolveu os referidos bens, mas, ainda 

assim, foi denunciado pela prática de peculato-

apropriação, crime para o qual é prevista pena 

privativa de liberdade, de dois anos a doze anos de 

reclusão, e multa. 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item 

subsecutivo, considerando a disciplina acerca dos 

crimes contra a administração pública. 

De acordo com o entendimento do STJ, se João for réu 

primário e o prejuízo ao erário causado por ele tiver 

sido de pequena monta, será possível a aplicação do 

princípio da insignificância. 

 

70. Julgue o item subsequente acerca dos delitos 

previstos na parte especial do Código Penal. 

O furto praticado por um irmão em desfavor do outro 

deve ser considerado isento de pena, por expressa 

previsão legal. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira 

71. Acerca dos princípios e garantias fundamentais 

aplicáveis ao processo penal, o princípio da 

publicidade, inserto no art. 93, IX, da Constituição  
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Federal, estabelece que todos os julgamentos dos 

órgãos do Poder Judiciário serão públicos, não 

admitindo qualquer limitação por lei ordinária, a fim 

de que não prejudique o interesse público à 

informação. 

 

72. Sobre a aplicação da Lei Processual Penal, 

considere o item que segue. As normas previstas no 

Código de Processo Penal de natureza híbrida, ou seja, 

com conteúdo de direito processual e de direito 

material, devem respeitar o princípio que veda a 

aplicação retroativa da lei penal, quando seu conteúdo 

for prejudicial ao réu.  

 

73. João Pedro está sendo processado perante a 2ª 

Vara Criminal de Santo André-SP, pela prática do 

crime de roubo. Após a colheita de todas as provas na 

audiência de instrução, o Magistrado acolheu o pedido 

da defesa de que o caso era complexo e converteu as 

alegações finais em memoriais por escrito. Contudo, 

após a apresentação dos memoriais pelas partes, a lei 

processual penal sofre mudança e determina que a 

peça de Resposta à acusação passe a ter o prazo de 15 

dias e não de 10 dias como foi apresentada 

oportunamente após o recebimento da denúncia. 

Nesse caso, a lei processual penal se submete ao 

princípio da retroatividade, desde que seja em 

benefício do Acusado, devendo ter incidência imediata 

sobre todos os processos em andamento, porém, a 

nova lei só será aplicável aos fatos ocorridos após a 

sua vigência 

 

74. Com relação às investigações preliminares, analise 

o item a seguir. O inquérito policial é um 

procedimento que pode ser presidido tanto pelo 

delegado de polícia quanto pelo membro do 

Ministério Público, desde que, neste último caso, 

tenha sido este o órgão responsável pela investigação. 

 

75. De acordo com conceito, finalidade, características 

do inquérito policial, julgue o item a seguir. o inquérito 

policial arquivado com fundamento na manifesta 

atipicidade do fato não poderá ser desarquivado, 

ainda que venham novos elementos de convicção 

acerca da ocorrência da conduta anteriormente 

investigada 

 

76. Péricles figura como indiciado em inquérito 

policial em que se investiga a prática do crime de 

concussão. Intimado a comparecer na Delegacia para 

prestar declarações, fica preocupado com as medidas 

que poderiam ser determinadas pela autoridade 

policial, razão pela qual procura seu advogado. A 

defesa técnica de Péricles deverá esclarecer que a 

reprodução simulada dos fatos poderá ser 

determinada pela autoridade policial, devendo 

Péricles obrigado a participar contra sua vontade.  

 

77. Sobre a prisão, o Código de Processo Penal dispõe, 

analise o item subsequente. Da lavratura do auto de 

prisão em flagrante deverá constar a informação 

sobre a existência de filhos, respectivas idades e se 

possuem alguma deficiência e o nome e o contato de 

eventual responsável pelos cuidados dos filhos, 

indicado pela pessoa presa. 

 

78. Sobre o tema prisão, considere o seguinte item. 

Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a 

autoridade responsável pela custódia deverá, 

independentemente de nova ordem da autoridade 

judicial, colocar imediatamente o preso em liberdade, 

salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da 

prisão temporária ou da decretação da prisão 

preventiva. 
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79. Sobre a prisão preventiva analise a afirmativa 

subsequente. A decisão que decretar e substituir a 

prisão preventiva será sempre motivada e 

fundamentada, mas a que denega não precisa ser 

fundamentada pois favorece o acusado. 

 

80. No tocante à liberdade provisória, com ou sem 

fiança, julgue o item que segue. o valor da fiança será 

fixado pela autoridade que a conceder nos limites de 

20 (vinte) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando 

o máximo da pena privativa de liberdade cominada 

for superior a 4 (quatro) anos. 

 

81. Após investigação, foi identificado que Arthur era 

autor de um crime de falsidade ideológica de 

documento particular (pena: 1 a 3 anos de reclusão e 

multa), figurando como vítima Zeca. Juntada a folha de 

antecedentes criminais, verificou-se que Arthur nunca 

respondeu a qualquer outra ação penal. Considerando 

o crime de falsidade ideológica de documento 

particular, com base nas previsões da Lei nº 9.099/95 

(Lei dos Juizados Especiais), a infração não é de menor 

potencial ofensivo, mas cabe proposta de suspensão 

condicional do processo. 

 

82. Nos crimes de menor potencial ofensivo, o 

processo tramitará perante o Juizado Especial e 

orientar-se-á pelos critérios da moralidade, 

complexidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, objetivando, sempre que possível, a 

reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação 

de pena não privativa de liberdade. 

 

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. 

 

83. Os direitos humanos, de acordo com as obrigações 
que são impostas ao Estado, podem ser classificados 
como direito-pretensão, direito-liberdade, direito-
poder e direito imunidade. A liberdade de credo, 
considerada como direito-liberdade, impõe ao Estado 
uma abstenção, de modo que este não poderá atuar 
como agente limitador do indivíduo. 

 

84. Buscando a proteção dos direitos humanos, 
admite-se que Estados ou organismos internacionais 
imponham limitações a outros Estados sem que tais 
medidas configurem atentado à soberania. 

 

85. Os mecanismos não convencionais são 
instrumentos de proteção à dignidade da pessoa no 
âmbito internacional devendo ser aplicados somente 
aos países signatários dos tratados internacionais. 

 

86. O Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH-3), aprovado por lei e regulamentado por 
decreto, encontra-se organizado em eixos 
orientadores e diretrizes, admite parcerias com 
órgãos federais relacionados aos temas tratados e 
prevê que Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
órgãos do Legislativo, do Judiciário e do Ministério 
Público serão convidados a aderir ao programa. 

 

87. Os Estados só podem ser responsabilizados por 
violações de direitos humanos quando praticados por 
seus agentes ou por particulares que ajam em nome 
do Poder Público. 

 

88. Os tratados internacionais sobre direitos 
humanos, conforme ocorra a sua incorporação ao 
ordenamento jurídico interno, poderão receber status 
normativo constitucional, supralegal ou legal. 

 

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

89. Não é possível que seja instaurado inquérito 
policial ou investigação criminal tendo por base 
matéria jornalística publicada pela imprensa. 

 

 



13 
Simulado Especial – Reta Final - Concurso PCDF Escrivão – 14/02/2021 

 

 

90. A Constituição Federal, no inciso LVI do art. 5º, 
veda a utilização de provas obtidas por meios ilícitos 
e, por isso, considera-se ilícita a prova obtida por meio 
de revista íntima realizada com base unicamente em 
denúncia anônima. 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Sobre conceitos de sistemas operacionais Windows, 
julgue o próximo item. 
Acerca das tecnologias e conceitos de rede, sobre 
navegador de internet Google Chrome e das técnicas 
de acesso a e-mails na internet, analise as afirmativas 
que se seguem. 
91. Mensagens baixadas por meio da utilização do 
protocolo IMAP não são apagadas automaticamente 
do servidor, devido ao fato de esse protocolo 
disponibilizar ao usuário mecanismos adicionais para 
manipular as caixas de correio e suas mensagens 
diretamente no servidor. 
 
92. Uma rede local (LAN) permite conectar um 
número reduzido de computadores entre si, uma vez 
que ela é usada para comunicação em uma área 
geograficamente pequena. A recomendação técnica é 
de que esse número não ultrapasse cem 
computadores. 
 
93. Quando se utiliza um firewall com funções de VPN, 
as mensagens entram cifradas na rede e somente são 
decifradas no nível de aplicação. 
 
94. As camadas de rede e de enlace pertencem tanto 
ao TCP/IP quanto ao modelo OSI, e, em ambos, ainda 
que elas trabalhem em conjunto para transmitir os 
datagramas, a camada de rede independe dos serviços 
da camada de enlace, pois, por meio de uma série de 
roteadores entre a origem e o destino, a camada de 
rede passa os datagramas para a de enlace a cada nó. 
 
95. A interligação das máquinas de uma rede de 
computadores no formato Estrela, é montada a partir 
de um ponto denominado Raiz ou nó de origem, que 
serve como base inicial para a constituição do restante 
da rede. 
 
96. O servidor Proxy é utilizado pelos usuários de uma 
LAN, rede local, para acessar recursos na internet,  

 
como, por exemplo, uma navegação em sítios webs. 
Isso acontece porque as máquinas locais dos usuários 
da rede não possuem programas específicos de 
navegação e não suportam os protocolos utilizados 
para esses acessos a Internet. 
 
97. Em uma rede P2P (peer-to-peer), cada 
computador pode atuar como cliente e como servidor 
de outros computadores, possibilitando, por exemplo, 
o compartilhamento de arquivos. 
 
Sobre segurança nos dados e de acordo com as 
métricas adotadas para ataques e programas 
malicioso, analise os itens a seguir. 
98. Como os antivírus agem a partir da verificação da 
assinatura de vírus, eles são incapazes de agir contra 
vírus cuja assinatura seja desconhecida. 
 
99. Um Rootkit, software que permite ao atacante 
obter controle administrativo na máquina infectada, 
pode ser removido por qualquer antivírus com base 
em assinatura, haja vista ser de fácil detecção. 
 
100. O firewall é capaz de bloquear todo o tráfego de 
pacote de dados que entram tanto na máquina do 
usuário quanto em uma rede, nesse último caso 
através de um servidor proxy, por exemplo. Porém 
esse recurso de segurança não é capaz de bloquear 
ataques de Malwares já instalados no computador do 
usuário, como por exemplo bloquear ataques de 
Worms quando replicar em outras máquinas da rede 
após contaminar a máquina do usuário primário. 
 
101. Um programa Antivírus não é capaz de encontrar 
um malware do tipo Rootkit, já que a característica 
desse programa malicioso e se proteger das 
varreduras de um programa antivírus para assegurar 
sua permanência no sistema e também assegurar 
ataques futuros de outros Malwares. 
 
Sobre operações com Sistemas Operacionais, analise a 
assertiva abaixo. 
102. Caso o sistema operacional, ao se instalar um 
hardware em um computador, não reconheça 
automaticamente um dispositivo conectado, o 
problema poderá ser sanado ao se instalar o driver 
correspondente ao dispositivo, o que permitirá que o 
sistema operacional utilize o hardware em questão. 
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Em relação a edição de textos, planilhas e 
apresentações, em ambientes Microsoft Office, e 
metadados de arquivos, julgue as informações que a 
seguir. 
103. Para se incluir um arquivo de vídeo no formato 
MPEG em uma apresentação em elaboração no 
PowerPoint 2010, é necessário converter o arquivo 
para o formato AVI ou WMV. 
 
104. Na fórmula =$A$2+$B3, as células envolvidas 
estão sendo referenciadas utilizando linhas e colunas 
absolutas.  
 
105. Os metadados são informações utilizadas para 
criação e uso de documentos digitais, que em sistemas 
operacionais são indisponíveis ao acesso pelos 
usuários. 

 

 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Jhoni Zini 

106. Considerando a proposição P: “Se A preparação 

é falha ou o policial é desinteressado, então a 

população corre riscos”, julgue o item a seguir. 

A Negação da proposição P é equivalente a “A 

preparação não é falha e o policial não é 

desinteressado e a população corre riscos. 

 

107. Considerando a proposição P: “Se A preparação 

é falha ou o policial é desinteressado, então a 

população corre riscos”, julgue o item a seguir. 

A proposição P é equivalente a “Se a população não 

corre riscos, então a preparação não é falha ou o 

policial não é desinteressado”. 

 

108. Considerando a proposição P: “Se A preparação 

é falha ou o policial é desinteressado, então a 

população corre riscos”, julgue o item a seguir. 

 

 

A proposição P é logicamente equivalente a “a 

preparação não é falha e o policial não é 

desinteressado ou a população corre riscos. 

 

109. Considerando a proposição P: “Se A preparação 

é falha ou o policial é desinteressado, então a 

população corre riscos”, julgue o item a seguir. 

Se a proposição “a população corre riscos” for 

verdadeira, então a proposição P será verdadeira, 

independentemente dos valores lógicos das 

proposições “a preparação é fraca” e “o policial é 

desinteressado”. 

 

110. Em uma delegacia foi feita uma pesquisa com 40 

policiais sobre as preferências de atividades. 25 

policiais disseram gostar de operações externas, 18 

disseram preferir investigação interna e 7 afirmaram 

gostar de outras atividades.  

Considerando a situação hipotética, julgue o item a 

seguir. 

O número de policiais que afirmaram gostar tanto de 

operações externas como investigação interna foi 

superior a 8. 

 

111. Em uma delegacia foi feita uma pesquisa com 40 

policiais sobre as preferências de atividades. 25 

policiais disseram gostar de operações externas, 18 

disseram preferir investigação interna e 7 afirmaram 

gostar de outras atividades.  

Considerando a situação hipotética, julgue o item a 

seguir. 

Se para cumprir mandado de busca e apreensão for 

necessário escolher dois policiais entre os que  
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afirmaram gostar somente de operação externa, então 

nesse caso teremos mais de 110 possibilidades. 

 

112. Em uma delegacia foi feita uma pesquisa com 40 

policiais sobre as preferências de atividades. 25 

policiais disseram gostar de operações externas, 18 

disseram preferir investigação interna e 7 afirmaram 

gostar de outras atividades.  

Considerando a situação hipotética, julgue o item a 

seguir. 

Escolhendo-se 2 policiais dessa delegacia, a 

probabilidade de ambos terem afirmado gostar 

somente de investigação interna é superior a 4% 

 

113. Uma loja vende uma mercadoria pelo valor de R$ 

1.200,00 a vista ou em duas vezes sendo uma entrada 

no valor de R$ 700,00 e uma parcela de R$ 600,00 feita 

no cartão de crédito para pagamento após 30 dias. Se 

preferir antecipar o valor do crédito correspondente a 

parcela o lojista paga 8% de taxa para a operadora do 

cartão utilizado na compra. 

Considerando a situação hipotética e seus 

conhecimentos sobre porcentagem, julgue o item a 

seguir. 

Se o lojista optar pela antecipação do valor referente a 

parcela, receberá pela mercadoria (entrada + parcela) 

um valor superior a R$ 1.250,00. 

 

114. Uma loja vende uma mercadoria pelo valor de R$ 

1.200,00 a vista ou em duas vezes sendo uma entrada 

no valor de R$ 700,00 e uma parcela de R$ 600,00 feita 

no cartão de crédito para pagamento após 30 dias. Se 

preferir antecipar o valor do crédito correspondente a  

 

 

parcela o lojista paga 8% de taxa para a operadora do 

cartão utilizado na compra. 

Considerando a situação hipotética e seus 

conhecimentos sobre porcentagem, julgue o item a 

seguir. 

Na situação em apreço o juro cobrado pelo lojista é de 

20% 

 

115. Todos os meses uma empresa distribui, como 

forma de bonificação, uma quantia de R$ 9.300,00 

entre seus três vendedores André, Bruno e Carlos de 

forma inversamente proporcional ao número de faltas 

de cada um. Em janeiro, André faltou duas vezes, 

Bruno 3 vezes e Carlos cinco vezes.  

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a 

seguir. 

A vendedor que receberá a maior fatia da bonificação 

será Carlos. 

 

116. Todos os meses uma empresa distribui, como 

forma de bonificação, uma quantia de R$ 9.300,00 

entre seus três vendedores André, Bruno e Carlos de 

forma inversamente proporcional ao número de faltas 

de cada um. Em janeiro, André faltou duas vezes, 

Bruno 3 vezes e Carlos cinco vezes.  

O valor que André receberá, em janeiro, será inferior 

a R$ 4.000,00. 

 

117. Todos os meses uma empresa distribui, como 

forma de bonificação, uma quantia de R$ 9.300,00 

entre seus três vendedores André, Bruno e Carlos de 

forma inversamente proporcional ao número de faltas 

de cada um. Em janeiro, André faltou duas vezes, 

Bruno 3 vezes e Carlos cinco vezes.  
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Um dos três vendedores receberá mais da metade do 

bônus total. 

 

118. Todos os meses uma empresa distribui, como 

forma de bonificação, uma quantia de R$ 9.300,00 

entre seus três vendedores André, Bruno e Carlos de 

forma inversamente proporcional ao número de faltas 

de cada um. Em janeiro, André faltou duas vezes, 

Bruno 3 vezes e Carlos cinco vezes.  

A soma dos valores recebidos por Bruno e Carlos, em 

janeiro, é maior que a quantia recebida por André. 

 

119. O valor Máximo da Função y = x2 – 12x + 20 é -

16. 

 

120. a função y = x2 – 12x + 20  é crescente no intervalo 

[6,∞). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
Simulado Especial – Reta Final - Concurso PCDF Escrivão – 14/02/2021 

 

 

Prova Discursiva  
Márcio Damasceno  

O aquecimento global pode ser definido como o processo de elevação média das temperaturas da 
Terra ao longo do tempo. Segundo a maioria dos estudos científicos e dos relatórios de painéis climáticos, 
sua ocorrência estaria sendo acelerada pelas atividades humanas, provocando problemas atmosféricos e 
no nível dos oceanos, graças ao derretimento das calotas polares. 

 
O principal órgão responsável pela divulgação de dados e informações sobre o Aquecimento Global 

é o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC), um órgão ligado à Organização das Nações 
Unidas (ONU). Segundo o IPCC, o século XX foi o mais quente dos últimos tempos, com um crescimento 
médio de 0,7ºC das temperaturas de todo o globo terrestre. A estimativa, segundo o mesmo órgão, é que 
as temperaturas continuem elevando-se ao longo do século XXI caso ações de contenção do problema não 
sejam adotadas em larga escala. 

 
O IPCC trabalha basicamente com dois cenários: um otimista e outro pessimista. No primeiro, 

considerando que o ser humano consiga diminuir a emissão de poluentes na atmosfera e contenha ações 
de desmatamento, as temperaturas elevar-se-iam em 1ºC até 2100. No segundo cenário, as temperaturas 
poderiam elevar-se de 1,8 até 4ºC durante esse mesmo período, o que comprometeria boa parte das 
atividades humanas. 

 
Em um relatório de grande repercussão, publicado em março de 2014, o IPCC afirma que o 

aquecimento global seria muito grave e irreversível, provocando elevação dos oceanos, perdas agrícolas, 
entre outras inúmeras catástrofes geradas pelas alterações no clima e na disposição dos elementos e 
recursos naturais. 

 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/aquecimento-global.htm 

 

Considerando o texto acima como motivador, escreva um texto dissertativo com o seguinte tema: AQUECIMENTO 
GLOBAL E OS IMPACTOS DAS AÇÕES HUMANAS NO MEIO AMBIENTE 

 

Tópicos:  

1. Riscos ambientais derivados das ações humanas 
2. Aquecimento global no debate internacional 
3. Ações para reduzir os impactos do aquecimento global e preservar o meio ambiente 
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Preencha o Gabarito 
 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-14-02-21  

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-14-02-21
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

