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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PCDF para Agente de Polícia Civil; 

2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:30 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área 
do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-28-02-21 
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PORTUGUÊS 
Adriana Figueiredo 

Projeto construirá estratégia para o alcance dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

Enap irá apoiar definição de metas e iniciativas 
para a implementação dos ODS na Agenda Brasil 
Sustentável do Governo Federal 

A Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap) e a Secretaria Especial de Articulação Social da 
Secretaria de Governo da Presidência da República 
(SEAS/Segov-PR) realizaram, na terça-feira (10), a primeira 
oficina do projeto Metas ODS, que visa construir 
colaborativamente o portfólio de iniciativas dos órgãos do 
governo federal e as metas prioritárias de cada um dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
viabilizar a Agenda Brasil Sustentável. 

Na abertura da oficina, o presidente da Enap, 
Diogo Costa, enfatizou a importância da Agenda ODS para a 
Enap e disse que com o projeto, “será possível observar o 
que já foi feito e o que ainda se pode fazer, alinhando 
diferentes metas com diferentes indicadores”.  

Diogo também falou das ações desenvolvidas na 
Escola, como a produção de informações estratégicas e 
qualificadas com base em evidências, produção de dados, 
avaliações de políticas e evidências rápidas para tomadas 
de decisões. “A Escola entende a importância dos dados 
para produzir informação, aprender com eles e avançar 
como país e como administração pública. Essas ações estão 
muito bem relacionadas com o avanço das pautas do ODS”, 
disse. 

Entre fevereiro e maio de 2021, serão realizadas 
34 oficinas — duas oficinas para cada um dos 17 ODS — nas 
quais será construído um painel com as principais metas e 
iniciativas relacionadas a cada Objetivo. O projeto prevê a 
participação de representantes de cerca de 20 órgãos 
selecionados que têm relação com os ODS, que irão discutir 
a lista de metas globais já alcançadas e as pendentes. 
Também serão listadas as iniciativas desenvolvidas 
relacionadas às metas globais priorizadas. Ao final do 
projeto, será construído o portfólio de metas e iniciativas 
principais, a partir da visão geral dos painéis específicos.  

O lançamento oficial do projeto Metas 
ODS ocorreu no dia 9 de fevereiro, no Palácio do Planalto, 
com a apresentação das iniciativas prioritárias das metas 
globais dos ODS e a estratégia da Agenda Brasil Sustentável 
do Governo Federal. O evento teve a participação de 
Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União; 
Katyna Argueta, representante-residente do Pnud; Jonathas 
Assunção, secretário-executivo da Secretaria de Governo; 
Georges Kanaan, secretário especial de Articulação Social; e 
de Diogo Costa, presidente da Enap.  

 

 

Disponível em: https://enap.gov.br/pt/acontece/noticias/projeto-
construira-estrategia-para-o-alcance-dos-objetivos-do-

desenvolvimento-sustentavel. Acesso em 16/02/2021. Com 
adaptações. 

 

Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do 
texto acima, julgue os itens 1 a 10: 

 

01. É possível inferir do texto que a Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap) e a Secretaria Especial 
de Articulação Social da Secretaria de Governo da 
Presidência da República (SEAS/Segov-PR) estão 
trabalhando em diferentes iniciativas em prol do 
projeto Metas ODS, de modo competitivo. 

 

02. A expressão entre travessões no trecho “Entre 
fevereiro e maio de 2021, serão realizadas 34 
oficinas — duas oficinas para cada um dos 17 ODS — 
nas quais será construído um painel com as 
principais metas e iniciativas relacionadas a cada 
Objetivo” (quarto parágrafo) traz uma informação 
essencial ao entendimento do período anterior. 

 

03. Estaria correta a reescritura do trecho “a primeira 
oficina do projeto Metas ODS, que visa construir 
colaborativamente o portfólio de iniciativas (...)”, 
caso fosse feita da seguinte maneira: “a primeira 
oficina do projeto Metas ODS, que visa à construção 
colaborativa do portfólio de iniciativas (...)”. 

 

04. No segundo parágrafo, as orações “o que já foi 
feito” e “o que ainda se pode fazer”, funcionam como 
objetos diretos do mesmo verbo. 

 

05. No trecho “Diogo também falou das ações 
desenvolvidas na Escola” (terceiro parágrafo), a 
troca da preposição “de” por “sobre” causaria 
prejuízo à correção gramatical e ao sentido. 

 

06. De acordo com o texto, a produção de informações 
pela Enap ocorre de maneira independente ao 
avanço das pautas do ODS. 

 

 

 

https://enap.gov.br/pt/servicos/pesquisa-e-inteligencia-de-dados
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias-1/agenda-brasil-sustentavel-reune-estrategias-do-governo-federal
https://enap.gov.br/pt/acontece/noticias/projeto-construira-estrategia-para-o-alcance-dos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel
https://enap.gov.br/pt/acontece/noticias/projeto-construira-estrategia-para-o-alcance-dos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel
https://enap.gov.br/pt/acontece/noticias/projeto-construira-estrategia-para-o-alcance-dos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel
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07. A forma verbal “têm”, em “O projeto prevê a 
participação de representantes de cerca de 20 
órgãos selecionados que têm relação com os ODS” 
(4º parágrafo) foi acentuada por concordar com 
termo plural antecedente. 

 

08. O sujeito da locução verbal “será construído” em 
“Ao final do projeto, será construído o portfólio de 
metas e iniciativas principais, a partir da visão geral 
dos painéis específicos” (quarto parágrafo) é um 
sujeito oculto, recuperável pelo contexto. 

 

09. As expressões “listadas” e “priorizadas” em 
“Também serão listadas as iniciativas desenvolvidas 
relacionadas às metas globais priorizadas” (quarto 
parágrafo) estão no feminino e no plural porque 
concordam com “iniciativas”. 

 

10. No segundo parágrafo as aspas foram empregadas 
em trechos que reproduzem discursos de outras 
pessoas, e não do autor do texto. 

 

(...) Dentre todas as Justiças acima apontadas, 
somente a Justiça do Trabalho não tem competência penal 
(julga e concilia apenas dissídios individuais e coletivos 
oriundos das relações trabalhistas). 

Até o advento da EC n. 45/2004, as Justiças 
Militares (União, Estados e a do Distrito Federal e 
Territórios) só tinham competência penal, e não civil, vale 
dizer, julgavam apenas e tão somente os crimes militares 
definidos em lei. Os atos disciplinares eram julgados pela 
Justiça Federal (atos praticados por integrantes das Forças 
Armadas) ou pelos Juízos da Fazenda Pública (atos 
praticados por militares estaduais), ou mesmo Justiça 
comum estadual, quando inexistentes as Varas 
Especializadas da Fazenda Pública estadual em razão de sua 
não instituição. 

Com o novo § 5.º introduzido pela Reforma do 
Judiciário ao art. 125 da CF/88, a Justiça Militar Estadual (e 
veja, somente a estadual, podendo, em nosso entender, ser 
ampliada para a do DF e Territórios), através de seus juízes 
de direito togados (e não pelos Conselhos, como se verá), 
passou a ter competência para julgar as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, portanto, de natureza 
civil, e não mais exclusivamente penal, como acontecia 
antes da Reforma. 

 

 

 

As demais, Federal, Eleitoral, Estaduais e a do 
Distrito Federal e Territórios, têm tanto competência penal 
como civil. 
 

Lenza, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 
2019. 23ª ed., p.1273 (com adaptações). 

 

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do 
texto acima, julgue os itens 11 a 19. 

 

11. No primeiro parágrafo, o período entre parênteses 
serve de explicação à assertiva feita anteriormente. 

 

12. No trecho “Até o advento da EC n. 45/2004, as 
Justiças Militares (União, Estados e a do Distrito 
Federal e Territórios) só tinham competência penal, 
e não civil, vale dizer, julgavam apenas e tão somente 
os crimes militares definidos em lei” (2º parágrafo) 
o uso da expressão “Até o advento da EC n. 45/2004” 
e o verbo no pretérito imperfeito “tinham” permitem 
inferir que uma mudança de paradigma poderá ser 
anunciada mais adiante no texto. 

 

13. “(...) e não mais exclusivamente penal, como 
acontecia antes da Reforma” (terceiro parágrafo). O 
vocábulo “mais” é um advérbio com valor de 
intensidade. 

 

14. A oração “como acontecia antes da Reforma” 
(terceiro parágrafo) poderia ser reescrita como 
“consoante acontecia antes da Reforma”, sem 
prejuízo da correção gramatical nem do sentido. 

 

15. A vírgula no trecho “Justiça comum estadual, 
quando inexistentes as Varas Especializadas da 
Fazenda” (2º parágrafo) poderia ser suprimida sem 
prejuízo à correção do texto. 

 

16. No trecho “quando inexistentes as Varas 
Especializadas da Fazenda Pública estadual em 
razão de sua não instituição” (segundo parágrafo), o 
referente do pronome “sua” é “Varas Especializadas 
da Fazenda Pública”. 
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17. “Com o novo § 5.º introduzido pela Reforma do 
Judiciário ao art. 125 da CF/88...” (terceiro 
parágrafo). Esse trecho poderia ser reescrito, 
mantendo-se a correção gramatical e o sentido, da 
seguinte maneira: “Por causa da introdução do novo 
§ 5.º pela Reforma do Judiciário ao art. 125 da 
CF/88...”. 

 

18. No terceiro parágrafo, a substituição de “portanto” 
por “pois” não prejudicaria o sentido nem a correção 
gramatical do período. 

 

19. No texto, as expressões “Reforma do Judiciário” e 
“Reforma” estão semanticamente relacionadas e têm 
iniciais maiúsculas por representarem nomes 
próprios de fatos jurídicos ou históricos singulares. 

 

20. Infere-se do texto que, com a Reforma Judiciária, 
Justiças Militares podem julgar ações penais e civis. 

 
 

INGLÊS 
Andrea Belo 

People have donated over one billion dollars to 
help rebuild the Notre Dame cathedral in Paris. The 850-
year-old cathedral was badly damaged in a fire on Monday. 
The UNESCO World Heritage site is one of the most 
important cultural buildings in France. Wealthy people 
from all over France and around the world have given 
hundreds of millions of dollars to help restore the cathedral 
to its former glory. French president Emmanuel Macron 
told the nation in a televised address that he would make 
sure the reconstruction would be finished within five years. 
This would be in time for the opening of the Paris Olympics 
in 2024. However, architects say it could take decades to 
rebuild the world-famous landmark.   

                                          
(https://breakingnewsenglish.com/1904/190419-notre-

dame.html) 

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

 

 21. In the text, “wealthy” is the opposite of 
“prosperous” 

 

 

 

22. The term “within” is used to express the idea of 
“around 5 years” in the text. 

 

The future of the oil industry 

Oil, it has been said, is the blood coursing through 
the veins of the world economy. In 2020 the economy is 
bleeding red. As covid-19 keeps workers at home and 
planes on the ground, demand for oil has fallen faster and 
further than at any point in its history. Amplifying the 
shock, a furious row between Saudi Arabia and Russia set 
off a price war in early March. Last month oil prices fell by 
more than half, leaving a giant industry reeling. 

On April 12th the world’s energy superpowers 
broke bread and reached a new deal to try to prop up prices. 
The Organisation of the Petroleum Exporting Countries 
(opec) and its allies, including Russia, said they would slash 
production by 9.7m barrels a day from May to the end of 
June, a record, and restrain output for two years. In the 20th 
century Uncle Sam was keen to undermine opec, but in 
2018 America became the biggest oil producer, (…) 

 

(The future of the oil industry. In: The Economist, 18/04/2020) 

 

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

 

23. The expression “bleeding reed” means that the 
economy situation is good, in a hot way that means 
an excellent situation. 

 

24. In the sentence “further than any point in its 
history”, its refers to covid-19 

           

 25. In the text, “prop up” can be replaced by 
“buttress” 
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CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO 
FEDERAL  

Leandro Signori 

O ano da inauguração de Brasília é 1960, mas o 
ano de 1956 também tem um significado especial para a 
história da capital, pois foram tomadas várias decisões 
importantes que possibilitaram a construção da nova 
capital. Em 18 de abril, Juscelino Kubitschek assinou, em um 
aeroporto de uma cidade goiana, uma Mensagem 
Presidencial encaminhando um projeto de lei ao Poder 
Legislativo que dispunha sobre a mudança da Capital 
Federal. Em 19 de setembro foi sancionada a Lei nº 2.874, 
que dispôs sobre a mudança da Capital Federal. Em 30 de 
setembro foi publicado no Diário Oficial da União o edital 
do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do 
Brasil. As obras tiveram início em dois de outubro com a 
terraplanagem, após uma visita de JK à região. A primeira 
edificação construída foi a residência oficial provisória do 
presidente Juscelino Kubitschek, erguida em apenas dez 
dias e inaugurada em 10 de novembro. Logo após, 
começaram as construções do primeiro aeroporto de 
Brasília e do Palácio da Alvorada. 

 

Tendo o texto acima como referência inicial e 
considerando os fatos que antecederam à criação de 
Brasília, julgue os itens que se seguem. 

 

26. O projeto de lei citado no texto ficou conhecido 
como a Mensagem de Anápolis, por ter sido assinado 
nessa cidade, e a Lei nº 2.874 criou a Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital – Novacap, 
responsável pelo planejamento e execução do 
projeto de construção de Brasília. 

 

27. As conclusões da Comissão Polli Coelho, referente 
aos estudos para a localização da nova capital do 
Brasil, foram apreciadas pelo Congresso Nacional, 
que determinou a realização de estudos definitivos 
para a escolha de um sítio para a edificação da 
cidade, sendo definido aquele localizado próximo à 
Planaltina, junto ao marco da Pedra Fundamental de 
Brasília. 

 

28. Floriano Peixoto, um dos pioneiros da ideia de 
mudancista, defendeu, em 1877, que a futura capital 
do Brasil deveria ser construída na região em que se 
situam as lagoas Feia, Formosa e Mestre D’Armas. 

 

 
LODF 

Rodrigo Francelino 

29. 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: 

Laryssa Neves Delegada da Polícia Civil do DF em 
conversa informal com o Diretor-Geral da PCDF 
recomendou a indicação do seu amigo Paulo 
Bilynskyj Delegado de Polícia Civil de São Paulo, para 
ocupar a direção do instituto de medicina legal de 
Brasília. Entretanto o Diretor-Geral advertiu a 
Delegada Laryssa Neves informando que a indicação 
seria impossível, uma vez que Paulo não integrava ao 
quadro funcional do respectivo instituto. 

 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Marcos Girão 

De acordo com o Decreto nº 30.490/2009, que institui 
o Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito 
Federal, julgue as assertivas abaixo: 

 

30. Situação hipotética. Manso Pacífico, servidor da 
Polícia Civil do DF, é lotado na unidade responsável 
por coordenar e executar o teleatendimento do 
sistema de acesso telefônico de utilidade pública da 
Polícia Civil do Distrito Federal, efetuando registros, 
análises, correções, difusões e acompanhamento de 
resultados das denúncias recebidas. Assertiva. É 
errado dizer que o servidor Pacífico trabalha na 
Divisão de Telecomunicações, unidade orgânica de 
execução e apoio técnico-operacional do 
Departamento de Atividades Especiais. 

 

31. São princípios institucionais da Polícia Civil do 
Distrito Federal a hierarquia, a disciplina, a unidade, 
a indivisibilidade, a autonomia funcional e 
administrativa, a legalidade, a moralidade, a 
impessoalidade, a participação comunitária e a 
unidade de doutrina e de procedimentos. 
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32. Situação hipotética. A servidora da PC DF, Marili 
Monrói, está lotada na unidade orgânica da 
corporação que tem como atribuição, dentre outras, 
a de expedir, com exclusividade, certidões de 
registros criminais na Polícia Civil. Assertiva . É 
correto afirmar que a Sra. Monrói trabalha na 
Corregedoria-Geral de Polícia Civil, órgão de direção 
superior e de controle interno da atividade policial 
civil, diretamente subordinada à Direção-Geral de 
Polícia Civil. 

 

33. Situação Hipotética: Jesuíno, Agente da PC DF, é 
lotado na unidade orgânica do Departamento de 
Polícia Científica responsável por disponibilizar, 
diariamente, via Intranet, dados relativos às perícias 
realizadas nos locais de crime, o suporte e o local 
onde foram coletados os fragmentos de impressões 
digitais. Assertiva: O Agente Jesuíno trabalha em 
uma das equipes de plantão junto ao Instituto de 
Identificação da corporação. 

 

34. A Divisão de Comunicação da PC DF, que exerce, 
por meio de seu Diretor, a função de porta-voz da 
Direção-Geral da Polícia Civil, é unidade orgânica de 
execução e assessoramento, subordinada 
diretamente ao Departamento de Atividades 
Especiais.  

 

De acordo com a Lei nº 4.878/1965, que trata do 
Regime Jurídico Peculiar dos Funcionários Policiais 
Civis da União e do Distrito Federal, julgue as 
assertivas abaixo: 

 

35. Para os efeitos da prestação de assistência 
médico-hospitalar, para que o cônjuge e os filhos 
solteiros, menores de dezoito anos ou inválidos, 
sejam considerados pessoas da família do servidor 
policial, devem viver às expensas e na  companhia 
desse servidor. 

 

36. Comete transgressão disciplinar de natureza 
média o policial civil do Distrito Federal que não se 
apresentar, sem justo motivo, ao fim de licença para 
o trato de interesses particulares. Tal transgressão 
sujeitará esse policial à pena de suspensão. 

 

 

Julgue as assertivas a seguir, de acordo com a Lei nº 
9.264/1996, que trata do desmembramento e a 
reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito 
Federal. 

 

37. No âmbito da PCDF, a carreira de Policial Civil é 
composta pelos cargos de Delegado de Polícia, 
Médico-Legista, Perito Criminal, Escrivão de Polícia, 
Agente de Polícia, Datiloscopista Policial e Agente 
Penitenciário. 

 

38.  A Carreira de Delegado de Polícia do Distrito 
Federal é constituída do cargo de Delegado de 
Polícia. O ingresso nessa Carreira ocorrerá sempre 
na terceira classe, mediante concurso público que 
será necessariamente de provas e títulos, exigido o 
nível superior completo, em nível de graduação, e 
observados os requisitos fixados na legislação 
pertinente. 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Jhoni Zini 

Uma delegacia de Polícia Civil de uma pequena cidade 
é composta por 8 agentes e 3 escrivães. 

Com base nas informações do texto, julgue os 
próximos itens. 

 

39. Se uma equipe deve ser formada por 3 agentes e 2 
escrivães, essa equipe pode ser formada por mais de 
150 maneiras diferentes. 

 

40. Escolhendo-se ao acaso dois policiais dessa 
delegacia, a probabilidade de serem ambos agentes 
é superior a 50%. 

 

41. Escolhidos 3 agentes e 2 escrivães, a quantidade 
de maneiras distintas de distribuí-los ao redor de 
uma mesa redonda para uma reunião é igual a 5!. 
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42. Escolhendo-se um policial entre os 11 para 
coordenar uma missão, outro para ser assistente do 
primeiro e um para fazer as diligências da missão, 
temos mais de 1000 maneiras de compor a referida 
equipe . 

 

Considere as proposições a seguir: 

P = Se o político aparece muito nas redes sociais, ele 
vai parecer desocupado. 

Q = Se o político parecer desocupado, perderá 
credibilidade. 

R = Se o político não aparece muito nas redes sociais, 
vai parecer ausente. 

S = Se o político parecer ausente, perderá 
credibilidade. 

T = o político perderá credibilidade. 

 

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

 

43. A negação da proposição Q pode ser expressa por 
“o político parece desocupado e não perde 
credibilidade”. 

 

44. a proposição S é logicamente equivalente a “o 
político não parece ausente ou perderá 
credibilidade”. 

 

45. a proposição S é logicamente equivalente a “se o 
político não parece ausente, então não perde 
credibilidade” 

 

46. A proposição R pode ser expressa por “Todo 
político que parece ausente não aparece nas redes 
sociais”. 

 

47. O argumento formado pelas premissas P, Q, R e S 
e pela conclusão T é um argumento válido. 

 

Dada a equação função f(x) = x2 – 10x + 24 , julgue os 
próximos itens. 

 

48. x = 8 é um dos zeros da função. 

 

49. O valor mínimo da função f ocorre quando x = 5 

 

50.  A função f é crescente no intervalo [5,∞)  

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Emerson Bruno 

51. Os órgãos constitucionalmente incumbidos do 
exercício da segurança pública são Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária 
Federal, departamentos de trânsito, polícias civis e 
polícias militares. 

 

52. Havendo iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior se 
houver dano. 

 

53. O direito de petição aos poderes públicos em 
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder é assegurado a todos, desde que paga a 
respectiva taxa. 

 

54. Cabe à Secretaria Nacional de Segurança Pública 
apurar infrações penais cometidas contra a ordem 
política ou em detrimento de bens, serviços ou 
interesses da União ou outros delitos de repercussão 
interestadual.  

 
55. Às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive 
as militares. 

 

56. Compete à Polícia Federal exercer, com 
exclusividade, as funções de polícia judiciária da 
União, sendo certo que cabe às polícias civis exercer 
as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras. 
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57. A organização e o funcionamento dos órgãos 
federais responsáveis pela segurança pública serão 
disciplinados mediante decreto do presidente da 
República, de maneira a garantir a eficiência de suas 
atividades. 

 
 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

58. Segundo o direito penal, a fato cometido durante a 
vigência de lei excepcional, quando concluído o 
período de sua duração ou quando cessarem as 
circunstâncias que a determinaram, não mais se 
aplica a lei excepcional. 

 

59. Quando se fala em tempo e o lugar do crime, pode-
se afirmar que ambos são análogos para fins penais. 
No que diz respeito ao tempo do crime, o direito 
penal brasileiro adota a teoria da ubiquidade e ao 
lugar do crime a teoria da atividade. 

 

60. João Vitor, servidor público municipal, exigiu para 
si, em razão de sua função, vantagem devida. Diante 
dessa conduta, João Vitor responderá pelo crime de 
concussão. 

 

61. O advento de lei penal que deixe de tornar típica 
determinada conduta retroage para alcançar fatos 
anteriores já transitados em julgado, mantidos 
efeitos penais da condenação. 

 

62. O art. 1º do Código Penal afirma que não há crime 
sem lei anterior que o defina e que não há pena sem 
prévia cominação legal, tal dispositivo diz respeito 
ao Princípio da Reserva Legal. 

 

63. Beatriz, lesiona Joana grávida de 7 meses, com o 
intuito de interromper sua gravidez mediante 
aborto, o que acaba ocorrendo. Beatriz responderá 
por lesão corporal seguida de aborto. 

 

64. Em relação ao crime de furto, a pena é aumentada 
de 3/5 (três quintos) se a subtração for de veículo 
automotor que venha a ser transportado para outro 
Estado ou para o exterior. 

 

65. O Código Penal dispõe de um capítulo específico 
sobre os crimes contra a honra, sendo um deles o 
delito de difamação, o qual estabelece que o agente 
deve ter a plena consciência da falsidade da 
imputação. 

 

66. O roubo próprio admite violência própria e 
imprópria; mas, o roubo impróprio não admite 
violência imprópria. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Renan Araújo 

TEXTO-BASE para os itens 67 a 70 

Situação hipotética: Pedro, delegado de polícia, 
instaurou de ofício inquérito policial para apurar suposta 
prática do crime de furto qualificado pelo concurso de 
agentes (pena: reclusão de 02 a 08 anos e multa), que teria 
sido praticado por José e Marcelo (irmãos) em desfavor de 
Adalberto, um senhor de 58 anos, tio dos infratores, com 
quem coabitavam. No curso das investigações, a defesa dos 
investigados requereu acesso aos autos do inquérito 
policial, para ciência de diligências investigatórias já 
realizadas, o que foi negado pelo delegado de polícia, dado 
o sigilo das investigações. Adalberto, tio dos infratores, 
intimado a prestar declarações, informou perante a 
autoridade policial não ter interesse na persecução penal. 
Ao final, a autoridade procedeu ao indiciamento de José e 
Marcelo.  

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

67. Assertiva: a autoridade policial agiu 
corretamente ao instaurar o inquérito policial “ex 
officio”, eis que o crime de furto é de ação penal 
pública incondicionada. 

 

68. Assertiva: a autoridade policial não poderia ter 
negado ao defensor dos investigados o acesso aos 
elementos de prova já documentados nos autos do 
inquérito policial. 

 

69. Assertiva: agiu incorretamente o delegado ao 
proceder ao indiciamento de José e Marcelo, eis que 
o indiciamento é ato privativo do dominus litis, do 
titular da ação penal, no caso, o Ministério Público.  
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70. Assertiva: caso o delegado Pedro tivesse 
concluído, durante as investigações, pela ocorrência 
de prescrição, poderia ter determinado o 
arquivamento do inquérito policial pela extinção da 
punibilidade. 

 

TEXTO-BASE para os itens 71 a 75 

Situação hipotética: José foi preso em flagrante 
pela prática do crime hediondo de estupro de vulnerável 
(pena: reclusão, de 8 a 15 anos), após perseguição 
ininterrupta realizada pela polícia militar logo após a 
prática da infração penal. Conduzido à presença da 
autoridade policial, esta ouviu as testemunhas, o condutor 
e, ao final, procedeu ao interrogatório do preso. Lavrado o 
Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), José foi 
recolhido ao cárcere, tendo sido realizada a comunicação 
imediata da prisão e do local em que José se encontrava ao 
Juiz, ao MP e à família do preso. Em 24h, o delegado de 
polícia enviou o APFD ao Juiz e cópia para a defensoria 
pública, para salvaguarda dos interesses do preso, mesmo 
tendo este indicado advogado quando de seu 
interrogatório. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

71. Assertiva: no caso em tela, não caberá à 
autoridade policial arbitrar fiança, pois como a pena 
máxima prevista para o delito é superior a 04 anos 
de privação da liberdade, somente o Juiz poderá 
arbitrar fiança. 

 

72. Assertiva: a prisão em flagrante de José foi legal, 
pois havia situação de flagrante impróprio, também 
chamado de “quase-flagrante”. 

 

73. Assertiva: deverá o Juiz realizar audiência de 
custódia, no prazo de 24h, oportunidade na qual 
poderá converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva, se presentes os seus requisitos, bem 
como poderá conceder liberdade provisória, se 
ausentes os requisitos para a decretação da prisão 
preventiva. 

 

74. Assertiva: agiu incorretamente a autoridade 
policial ao proceder à remessa do auto de prisão em 
flagrante à defensoria pública. 

 

75. Assertiva: a autoridade policial, quando da 
apresentação do preso, não seguiu a ordem 
legalmente estabelecida para oitiva dos envolvidos. 

 
 

DIREITOS HUMANOS 
Lilian Novakoski 

Julgue as assertivas sobre Direitos Humanos:   

 

76. Os direitos humanos são classificados por 
gerações, sendo contemplados na primeira geração 
direitos civis, políticos e sociais, impondo uma 
abstenção Estatal com relação a estes direitos.  

 

77. A proibição de retrocesso impõe que os direitos 
humanos já concretizados e garantidos legalmente 
não poderão mais ser abolidos.  

 

78.  A prevalência dos direitos humanos constitui um 
dos princípios que regem a República Federativa do 
Brasil nas relações internacionais.  

 

79. Conforme a maneira como são internalizados, os 
tratados internacionais sobre direitos humanos 
podem receber status normativo-hierárquico 
constitucional ou supralegal. 

 

80. O Presidente da República tem competência 
privativa para celebrar tratados internacionais, 
devendo estes serem referendados pelo Congresso 
Nacional, que não poderá rejeitar, podendo, contudo, 
permite-se inserir ressalvas.  

 

81.Situação hipotética: no Estado do Rio Grande do 
Sul está ocorrendo a investigação sobre o homicídio 
de um repórter que, na defesa dos direitos dos 
animais, realizou denúncias sobre tráfico de animais 
silvestres. Em sua reportagem, a vítima de homicídio 
citou que estavam envolvidos nos crimes diversas 
autoridades locais. Porém, as investigações correm 
de forma morosa, com várias denúncias de falhas e 
sem resposta enérgica do Poder Judiciário Estatal. 
Nesta hipótese, o Procurador Geral da República 
poderá suscitar perante o STJ incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal.  
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82. O PNDH III tem como Eixo Orientador a Segurança 
Pública, Acesso à Justiça e Combate a Violência que 
prevê dentre suas diretrizes a transparência e 
participação popular no sistema de segurança 
pública e justiça criminal e garantia dos direitos das 
vítimas de crimes e de proteção das pessoas 
ameaçadas 

 

83. A Política Nacional de Direitos Humanos 
instrumentaliza a proteção dos direitos humanos em 
âmbito externo, regendo-se nas relações 
internacionais brasileiras.  

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Acerca dos componentes funcionais de computadores, 
julgue os itens que se seguem. 

 
84. Um computador é formado para operações físicas 

e lógicas, possuindo autonomia própria para 
operações das atividades. 

 
85. Ponte norte, em chipset, possui melhor 

desempenho que ponte sul.  
 
Com relação aos sistemas Windows, operações com 

editores de documentos e conceitos de navegação, 
avalie os itens abaixo. 

 
86. O sistema Linux possui kernel monolítico e 

arquitetura monousuário, o que aumenta a 
segurança. 

 
87. Um usuário está utilizando o navegador digitou na 

linha de endereço chrome://history para ter acesso 
ao serviço de limpar os dados de navegação e 
posterior digitou na linha de endereço 
chrome://maps para acessar o Google Maps. 

 
88. No editor de texto Microsoft Office Excel, para se 

eliminar casas decimais de um número, utiliza-se a 
função TRUNCAR. 

 
 
 
 

 
89. No Microsoft Word, é possível combinar e 

automatizar comandos por meio do recurso de 
gravação de macros. 

 
Com relação a noções de mineração de dados e Banco 

de dados, avalie os itens abaixo. 
 
90. A operação delete pode violar a integridade 

referencial caso chaves estrangeiras de outras tuplas 
mencionem a tupla removida no banco de dados. 

 
91. Quando uma entidade não pode ter valor aplicável 

a um atributo, diz-se que o valor é chamado de nulo 
(null). 

 
Noções de aplicação em linguagem python e R devem 

ser consideradas para assinalar os itens que se 
seguem. 

 
92. Em linguagem de programação, como, por 

exemplo, Python, a palavra de comando else pode 
ser usada junto aos laços de repetições while e for.   

 
93. Durante a inserção de códigos no terminal de 

comandos Python, um usuário precisou comentar a 
inserção de uma variável. Para isso ele poderá 
inserir o caractere # logo após o valor da variável, 
como apresentado no exemplo abaixo. 

 
 
Com relação a segurança da informação, avalie os 

itens descridos abaixo. 
 
94. Para utilizar o firewall do Windows, mecanismo 

que auxilia contra acessos não autorizados via rede, 
a instalação de um equipamento de hardware 
específico na máquina é desnecessária. 

 
95. Como os antivírus agem a partir da verificação da 

assinatura de vírus, eles são incapazes de agir contra 
vírus cuja assinatura seja desconhecida. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

Tomando por base o regramento atinente aos atos 
administrativos, à responsabilização e controle da 
administração pública, julgue os itens a seguir. 

 
96. Mandado de segurança é instrumento pelo qual 

realiza-se controle administrativo da atuação da 
Administração Pública. 

 
97. O controle judicial, embora possa se debruçar 

sobre atos discricionários, não poderá resultar na 
substituição do mérito administrativo. 

 
98. Segundo a teoria do risco administrativo, o Estado 

poderá responder por danos causados por seus 
agentes mesmo que não exista a individualização do 
agente causador do dano, bastando que se comprove 
que a Administração Pública agiu com culpa. 

 
Em relação à organização administrativa do Distrito 

Federal e às contratações públicas, julgue os itens a 
seguir. 

 
99. Autarquias são pessoas jurídicas de direito 

público com criação autorizada em lei para 
desempenhar atividades típicas da Administração 
Pública. 

 
100. O Distrito Federal poderia contratar sem 

licitação o fornecimento de energia elétrica junto à 
Companhia Energética de Brasília (CEB), 
concessionária de distribuição de energia elétrica 
local. 

 
Em relação à Lei federal 8.112/1990, aplicável aos 

agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, julgue os 
itens a seguir. 

 
101. É de um ano o prazo prescricional aplicável a 

infrações funcionais puníveis com a pena de 
advertência. 

 
102. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado 

por dar ciência quanto à prática de crimes de que 
tenha conhecimento em razão do exercício do cargo. 

 

 

 
CONTABILIDADE  

Júlio Cardozo 

Julgue os itens a seguir, com relação aos 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), aos fatos contábeis e respectivas 
variações patrimoniais. 

 

103. A venda à vista de uma máquina, com ganho de 
80% sobre o valor de aquisição, impactará, 
quantitativamente e qualitativamente o patrimônio 
da entidade, sendo classificada como fato misto 
aumentativo. 

 

104. Os documentos base para a elaboração do 
balancete de verificação são o livro diário, de onde 
são extraídos os saldos finais das contas contábeis, e 
o livro caixa, no qual estão demonstradas as 
movimentações contábeis ocorridas nas 
disponibilidades. 

 

Com base no Pronunciamento Conceitual Básico (R2) 
— Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro — do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue 
o item seguinte. 

 

105. A forma legal não é o elemento determinante 
para se concluir que uma obrigação se enquadra ou 
não na definição de passivo. 

 

106. As contas duplicatas descontadas, depreciação 
acumulada, reserva estatutária, ICMS a recolher e 
Salários a Pagar possuem natureza credora. 

 

Com relação ao conceito e aos critérios de avaliação de 
despesas antecipadas, julgue o item que se seguem. 

 

107. Despesas antecipadas com seguros representam 
despesas que ainda não foram incorridas e que são 
ativadas no balanço patrimonial para apropriação ao 
resultado em exercícios futuros. Representam 
direitos da entidade que serão realizados com a 
prestação de um serviço.  
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Em relação ao registro de operações contábeis 
diversas, julgue o item a seguir. 

 

108. Para registrar a correção monetária pós-fixada 
referente a empréstimo anteriormente contratado, 
por ocasião do vencimento da referida obrigação, a 
Cia Paranoá deverá efetuar um lançamento a débito 
da conta variação monetária passiva e a crédito de 
encargos financeiros a transcorrer. 

 

109. A variação cambial sobre obrigações com 
fornecedores estrangeiros, ocorrida após a entrada 
da mercadoria no estabelecimento da adquirente, 
impacta o saldo da conta fornecedores, no passivo 
exigível, e terá como contrapartida custo dos 
estoques.  

 

A seguir será apresentado um lançamento contábil 
efetuado no livro Diário da empresa Work S/A e será 
acompanhada de um histórico que dever ser julgado 
no tocante a sua correlação com o lançamento 
descrito.  

Lançamento Contábil:  

       Salários 

       a caixa/bancos 

 

110. Histórico: o lançamento é utilizado para 
apropriar as despesas de salários incorridas no mês 
e registrar a obrigação da empresa de pagar os 
salários dos trabalhadores. 

 

111. No mês de dezembro de 2021, a Cia Estratégia 
efetuou um lançamento contábil mediante o qual 
debitou a conta provisão para crédito de liquidação 
provisória (ativo) e creditou duplicatas a receber 
(ativo) no valor de R$ 1.500,00.  Nesse caso, 
podemos afirmar que a empresa efetuou a baixa de 
duplicatas consideradas incobráveis, registrando 
um fato contábil modificativo.  

 

Julgue o item seguinte, relativo a fatos contábeis e 
respectivas variações patrimoniais, a contas 
patrimoniais e de resultados e a teorias, funções e 
estrutura das contas. 

 

112. Um direito realizável no próximo exercício 
derivado de vendas a sociedades coligadas e 
controladas que se constitui negócio usual na 
exploração objeto da empresa é classificados no 
ativo não circulante. 

 

113. O custo de aquisição dos estoques compreende o 
preço de compra, os impostos de importação e 
outros tributos recuperáveis, bem como os custos de 
transporte, seguro, manuseio e outros diretamente 
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, 
materiais e serviços. 

 

Situação Hipotética: A empresa ACME S.A. adquiriu, 
em 31/12/20x4, um imobilizado por R$ 50.000,00, à 
vista. A vida útil estimada do ativo, na aquisição, foi 
10 anos e o valor residual R$ 5.000,00.  

 

114. Assertiva: Sabendo que a empresa utiliza o 
critério de quotas constantes para cálculo da 
depreciação, o valor contábil do ativo evidenciado no 
Balanço Patrimonial da empresa, em 31/12/20x6 
era de R$ 41.000. 

 

ESTATÍSTICA 
Carlos Henrique 

A tabela abaixo mostra um estudo acerca da 
quantidade de acidentes de veículos (N), ocorridos 
em 2020, a partir de uma amostra aleatória simples 
de 200 veículos.  

 

 

115. O número médio de acidentes ocorridos em 2020 
em cada um desses 200 veículos foi superior a 4. 

 

 



14 
Simulado Especial – Reta Final PCDF Agente – 28/02/2021 

 

 

Em um órgão público com 1000 servidores, 40% são 
policiais. O quadro de servidores é formado por 480 
homens, sendo que 200 mulheres não são policiais.  

Julgue os itens seguintes: 

 

116. Escolhendo aleatoriamente 1 servidor dessa 
empresa e verificando que é homem, a probabilidade 
de ele NÃO ser policial é inferior a 85% 

 

Carlos Henrique, professor de Estatística do 
Estratégia Concursos, vem há muito tempo 
acompanhando os dados sobre custos e faturamento 
do delivery de sua esposa Núbia.  O delivery funciona 
todos os dias da semana e o Carlos Henrique 
concluiu que: o custo diário do delivery segue uma 
distribuição normal, com média igual a R$ 300,00 e 
desvio- padrão igual a R$ 10,00 e que o faturamento 
diário, também, apresenta uma distribuição normal,  
com média R$ 600 e desvio-padrão R$ 20. 
Lembremos que a probabilidade dessa variável Z 
assumir valores no intervalo entre 0 < Z < 2 ─ ou seja, 
entre a média 0 e 2 desvios-padrões ─ é, 
aproximadamente, igual a 0,4772.  

Julgue os itens seguintes 

 

117. Núbia, muito preocupada com o futuro de seu 
delivery, questionou se Carlos Henrique poderia 
verificar a probabilidade de, em um dia qualquer, o 
custo ser maior do que R$ 320,00.  A probabilidade 
pedida é superior a 2% 

 

118. Núbia, muito preocupada com o futuro de seu 
delivery, questionou se Carlos Henrique poderia 
verificar a probabilidade de, em um dia qualquer, o 
faturamento ficar no intervalo entre R$ 560,00 e R$ 
640,00. A probabilidade pedida é superior a 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma amostra aleatória de 100 valores de máquinas de 
café em um shopping forneceu um valor médio de R$ 
1.200,00. O desvio padrão da população é de R$ 
500,00. Seja Zα o escore da curva normal padrão tal 
que P(Z < Zα ) = α , H0 a hipótese nula do teste (μ= 
1100) e H1 a hipótese alternativa (μ > 1100). 

Sabendo-se que H0 foi rejeitada, julgue os itens 119 e 
120 

 

119. O valor do escore reduzido referente ao valor 
médio encontrado para a amostra e necessário para 
a comparação com Z α é igual a 2 

 

120. A um nível de significância 𝛽 , 𝛽 > α , H0 também 
teria sido rejeitada 
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Prova Discursiva  
Raphael Reis 

Texto motivador (adaptado): 

A infância é uma etapa rica no ciclo da vida. Em todas as culturas, encontramos traços e peculiaridades que 
marcam o rito de passagem da infância à adolescência e, então, à fase adulta. Embora as transformações 
de ordem psicológica e biológica desse período sejam permeadas de turbulências e crises, nossas relações 
sociais são determinadas neste momento da vida por particularidades e valores. 

[...] 

Do ponto de vista legal, foi lenta a evolução até a proibição do trabalho infantil no Brasil. Ela começa ainda 
em finais do século XIX. Em 1891 o trabalho de crianças foi regulamentado, não sendo permitido o trabalho 
de menores de 12 anos, exceto os aprendizes. Antes dessa regulamentação, crianças de oito anos já 
trabalhavam nas tecelagens. Autoridades, empresários e comerciantes ligados à burguesia se opunham a 
ampliar a proteção das crianças no trabalho, usando como subterfúgio o direito ao pátrio poder. 

Até que, em 12 de outubro de 1927, surgiu o primeiro Código de Menores no Brasil. O texto propunha a 
proibição ao trabalho de crianças até 12 anos, e o trabalho noturno aos menores de 18 anos, além de vedar, 
para menores de 14, o exercício de trabalho em praças públicas. O código enfrentou resistências: um 
habeas corpus impediu que entrasse em vigor por dois anos, alegando que atentava contra os direitos de 
os pais decidirem o que era melhor para os filhos. 

O sucessor da lei de 1927 foi o Código de Menores de 1979.  Ele não trouxe inovação alguma. Segundo 
Aldaíza Sposati (1998, p. 81), manteve a mesma concepção do código revogado, "dedicando-se 
exclusivamente ao menor em situação irregular, ou seja, àquele que não possuía o essencial para sua 
subsistência, dada a falta de condições econômicas do responsável". 

Com a promulgação da Constituição de 1988, o país respira um ar progressista. Nesse bojo, foi editada a 
Lei 8.069/90, que ficou conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Estatuto reconhece 
a realidade das crianças e dos adolescentes, avança em princípios e valores sobre a dignidade humana — 
dentre eles, o de proteção integral às crianças e aos adolescentes. 

Há trinta anos, líderes globais reunidos na Convenção sobre os Direitos das crianças, firmaram 
compromisso com as crianças do planeta. O Estatuto da Criança e do Adolescente nasce dessa convenção, 
ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. Nesses últimos trinta anos, houve avanços e conquistas. 
Reduzimos em mais de 50% as mortes de crianças menores de 5 anos e caiu quase pela metade o número 
de crianças subnutridas. Mas ainda há muito pela frente: no mundo, segundo dados da Unesco, há cerca de 
262 milhões de crianças e adolescentes fora da escola.  Poucas crianças conseguem desfrutar de uma 
infância saudável e vidas continuam sendo exterminadas. 

O ECA atravessa o tempo e, aos trinta anos de existência, é posto à prova. Crianças e adolescentes, 
sobretudo pobres e negros, são negligenciados pelo Estado e expostos ao extermínio. Mais que nunca, 
frente à ameaça de retrocessos institucionais, é necessária mobilização. Para garantir que crianças e 
adolescentes sejam protegidas. E para evitar que conquistas, alcançadas a duras penas, se percam. 

Fonte: https://www.unicef.org/brazil/convencao-direitos-da-crianca-30-anos 
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Considerando o texto acima como motivador, escreva um texto dissertativo com o seguinte tema: 
COMBATE À EXPLORAÇÃO E AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES: 

 

Tópicos:  

1 O papel da polícia no combate à exploração sexual de crianças e de adolescentes 

2 Crianças e adolescentes como sujeitos de direitos 

3 Ações que a sociedade e o Estado devem realizar para combater a exploração e o abuso sexual de 
crianças e adolescentes 
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Preencha o Gabarito 
 

http://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-28-02-21 
 

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-Agente-28-02-21
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

