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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PF; 

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-PF-Agente-06-03-21 
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PORTUGUÊS 
Adriana Figueiredo e Luiz Felipe Durval 

Texto 1 - Poesia 

 

Tem um personagem do Molière que um dia descobre, 
maravilhado, que falou prosa toda a sua vida, sem se dar 
conta. Também há os que fazem poesia sem saber. Na 
próxima vez que ouvir um bom contador, ou uma boa 
contadora de anedotas – ou um bom contador ou uma 
boa contadora de qualquer tipo de narrativa –, preste 
atenção no domínio que têm de ritmo, métrica e outras 
técnicas da arte poética. Os “stand-ups” praticam a 
poesia inconscientemente melhor do que ninguém. 
Certamente melhor do que os poetas de propósito, 
geralmente maus declamadores. 

 

Não sei de quem é a frase, mas acho muito boa. “A 
poesia nunca termina. Ela é apenas abandonada”. 
Perfeito. Sempre há mais poesias além da que foi 
publicada ou foi para a gaveta. Ninguém sabe quando e 
como o poema terminaria, se terminasse um dia. Muito 
menos o poeta, que não tem nenhum poder sobre o seu 
próprio poema depois de escrevê-lo, salvo o de destruí-
lo. Mas mesmo destruído o poema não acaba. Fica 
abandonado em algum lugar, latejando como um sapo. 

 

O Ferreira Gullar também deixou uma boa frase. 
Respondendo sobre a utilidade da arte, disse: “A arte é 
necessária porque a vida não basta”.  

 

Viver não basta. Viver qualquer um vive. Bote poesia na 
sua vida e veja a diferença. O efeito é instantâneo. 

 

A editora Alfaguara acaba de lançar a poesia completa 
de João Cabral de Melo Neto, um belo livro de capa dura 
para nos lembrar como é bom, de tempos em tempos, 
redescobrir João Cabral de Melo Neto.  

O João Cabral, por exemplo, de Morte e Vida Severina: 

“A quem estais carregando, 

irmãos das almas, 

embrulhado nessa rede? 

Dizei que eu saiba. 

– A um defunto de nada, 

irmão das almas, 

que há muitas horas viaja 

à sua morada. 

– E sabeis quem era ele, 

irmãos das almas, 

sabeis como ele se chama 

ou se chamava? 

– Severino Lavrador,  

irmão das almas, 

Severino Lavrador, 

mas já não lavra. 

E de onde que o estais trazendo, 

irmãos das almas, 

onde foi que começou  

vossa jornada? 

– Onde a Caatinga é mais seca, 

irmão das almas, 

onde uma terra que não dá 

nem planta brava”. 

 

(Luis Fernando Verissimo, O Estado de S.Paulo. Disponível em: 
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,poesia,70003523167. 

Acessado em: 28/02/2021) 

 

01. Infere-se do texto que "poetas de propósito" são 
aqueles que se intitulam poetas, que escrevem poemas 
conscientemente. Já os poetas incônscios são aqueles 
que têm domínio da palavra, que, mesmo sem saber, 
manipulam a linguagem com procedimentos próprios 
do fazer poético.   

 

02. Está sintetizada no trecho "A arte é necessária 
porque a vida não basta" (3º parágrafo), a ideia trazida 
pelo autor de  que o fazer artístico transcende os 
limites da vida humana, da realidade que se vê, não 
podendo ser contido nem por quem o faz. 

 

 

 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,poesia,70003523167


4 
7º Simulado Polícia Federal - Agente 06/03/21 

 

 

03. O emprego de acento agudo nas palavras “técnica” 
(1º parágrafo), “poética” (1º parágrafo) e “destruído” 
(2º parágrafo) justifica-se pela mesma regra de 
acentuação gráfica 

 

04. O item a seguir apresenta uma adaptação dos dois 
primeiros períodos do texto. Julgue-o quanto à 
correção gramatical e à coerência textual. 

Há um personagem de Molière que é surpreendido por 
se dar conta de que falou prosa toda a sua vida. No 
entanto, podem, sem perceber, haver os que fazem 
poesia diariamente. 

 

05. A expressão "irmãos das almas" exerce a função 
sintática de vocativo em todas as suas ocorrências no 
texto 1, o que justifica o emprego da vírgula para isolá-
la. 

 

06. Em “A quem estais carregando, / irmãos das almas, / 
embrulhado nessa rede?", o termo destacado exerce a 
função de predicativo do objeto.  

 

07. A forma verbal destacada em "Sempre há mais 
poesias além da que foi publicada" poderia ser 
substituída por existe sem qualquer prejuízo 
gramatical ou mudança de sentido. 

 

08.  Os trechos "que falou prosa toda a sua vida" (1º 
parágrafo), "nenhum poder" (2º parágrafo) e 
"necessária" (3º parágrafo) exercem a mesma função 
sintática. 

 

Texto 2 - A GRAMA DO VIZINHO 

Ao amadurecer, descobrimos que a grama do 
vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. 

Estamos todos no mesmo barco. 

Há no ar certo queixume sem razões muito claras. 

Converso com mulheres que estão entre os 40 e 50 
anos, todas com profissão, marido, filhos, saúde, e ainda assim 
elas trazem dentro delas um não-sei-o-quê perturbador, algo 
que as incomoda, mesmo estando tudo bem. 

 

 

De onde vem isso? Anos atrás, a cantora Marina 
Lima compôs com o seu irmão, o poeta Antonio Cícero, uma 
música que dizia: 

“Eu espero/ acontecimentos/ só que quando 
anoitece/ é festa no outro apartamento”. 

Passei minha adolescência com esta sensação: a de 
que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar 
para o qual eu não tinha convite. É uma das características da 
juventude: 

considerar-se deslocado e impedido de ser feliz 
como os outros são, ou aparentam ser. Só que chega uma hora 
em que é preciso deixar de ficar tão ligada na grama do 
vizinho. 

As festas em outros apartamentos são fruto da 
nossa imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos 
sorrisos e falsas notícias. Os notáveis alardeiam muito suas 
vitórias, mas falam pouco das suas angústias, revelam pouco 
suas aflições, não dão bandeira das suas fraquezas, então fica 
parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e 
fortunas, quando na verdade a festa lá fora não está tão 
animada assim. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do 
vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos 
no mesmo barco, com motivos pra dançar pela sala e também 
motivos pra se refugiar no escuro, alternadamente. 

Só que os motivos pra se refugiar no escuro 
raramente são divulgados. 

Pra consumo externo, todos são belos, sexys, 
lúcidos, íntegros, ricos, sedutores. 

“Nunca conheci quem tivesse levado porrada/ 
todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo”. 

Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela 
perfeição alheia, e olha que na época em que ele escreveu 
estes versos não havia esta overdose de revistas que há hoje, 
vendendo um mundo de faz-de-conta. Nesta era de exaltação 
de celebridades – reais e inventadas – fica difícil mesmo achar 
que a vida da gente tem graça. Mas, tem. Paz interior, amigos 
leais, nossas músicas, livros, fantasias, desilusões e recomeços, 
tudo isso vale ser incluído na nossa biografia. Ou será que é 
tão divertido passar dois dias na Ilha de Caras fotografando 
junto a todos os produtos dos patrocinadores? Compensa 
passar a vida comendo alface para ter o corpo que a profissão 
de modelo exige? Será tão gratificante ter um paparazzo na 
sua cola cada vez que você sai de casa? Estarão mesmo todos 
realizando um milhão de coisas interessantes enquanto só 
você está sentada no sofá pintando as unhas do pé? Favor não 
confundir uma vida sensacional com uma vida sensacionalista. 

As melhores festas acontecem dentro do nosso 
próprio apartamento. 

(Martha Medeiros. Adaptado) 



5 
7º Simulado Polícia Federal - Agente 06/03/21 

 

 

09. O texto 2 apresenta características comuns ao 
gênero crônica: um texto breve e com uma temática 
contemporânea; linguagem simples e próxima à 
oralidade; e construções sintáticas nada complexas. 

 

10. Como o texto elenca fatos ocorridos desde a 
adolescência até a fase adulta da autora, é correto 
classificá-lo como predominantemente narrativo. 

 

11. O pronome "esta" (7º parágrafo) exerce no contexto 
uma função catafórica, pois faz referência a uma 
informação que será explicitada em seguida.  

 

12. No trecho "algo que as incomoda" (4º parágrafo) 
ocorre próclise obrigatória da forma pronominal as, 
que retoma "mulheres que estão entre os 40 e 50 
anos". 

 

13. Os vocábulos “notícia”, “notáveis” e “vitórias” (9º 
parágrafo) recebem acento gráfico em obediência à 
mesma regra de acentuação.  

 

14. Em "Fernando Pessoa também já se sentiu abafado", 
a partícula SE é um pronome reflexivo, pois o sujeito é 
agente e paciente da ação expressa pelo verbo 'sentir'. 

 

15.  A substituição da expressão destacada em "Só que 
os motivos pra se refugiar no escuro..." (10º parágrafo) 
por "entretanto", com as devidas adaptações, manteria 
a correção gramatical e preservaria os sentidos do 
texto. 

 

16. No trecho "Os notáveis alardeiam muito suas vitórias, 
mas falam pouco das suas angústias", a substituição da 
conjunção por conquanto preservaria o sentido do 
texto e a correção gramatical. 

 

 

 

 

 

 

Texto 3 - Polícia Federal: cada vez mais essencial para a 
segurança pública 

Desde que apareceram os primeiros casos de Covid-
19 e foi decretada a pandemia no Brasil, a Fenapef (Federação 
Nacional dos Policiais Federais) trabalha junto à Direção-Geral 
da Polícia Federal para tentar manter os policiais federais 
seguros e, ao mesmo tempo, não deixar a população 
desassistida. Por ser um serviço essencial e estar na linha de 
frente da segurança pública brasileira, a Polícia Federal não 
pode parar. 

A preocupação sempre foi no sentido de que os 
servidores que estão trabalhando, seja nas ruas, em 
operações, seja em atendimento direto à população nos 
portos, aeroportos, postos de fronteiras e delegacias, 
estivessem protegidos para continuar fazendo o seu trabalho. 

Os policiais federais nunca se furtaram à sua 
responsabilidade. As operações jamais foram paralisadas. Foi 
o esforço de cada um que garantiu o fechamento de vários 
“ralos”, por onde escoam recursos que deveriam justamente 
ser usados para o enfrentamento da pandemia. 

Aproveitando-se da brecha da dispensa de licitação 
e da flexibilização de contratos, esquemas suspeitos se 
formaram muito rapidamente. Para desarticulá-los ou 
interromper os malfeitos, os agentes da Polícia Federal 
atuaram em pelos menos 44 operações, cumpriram mais de 
600 mandados de busca e apreensão e deram voz de prisão a 
meia centena de pessoas. Isso só em investigações 
relacionadas a desvios de recursos públicos para o combate à 
pandemia, que fique claro. 

Mais que atuar como agentes de segurança pública, 
os policiais federais atuaram como cidadãos no combate à 
pandemia. Diversos sindicatos, como os do Ceará, Santa 
Catarina, Alagoas, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul e Piauí, 
entre outros, promoveram ações de solidariedade, 
distribuindo cestas básicas e atuando na conscientização de 
populações mais carentes. 

A Fenapef se uniu à Cruz Vermelha em benefício de 
instituições e comunidades afetadas pela pandemia da Covid-
19. O acordo prevê a assistência da Cruz Vermelha Brasileira 
às ações promovidas regularmente pela Fenapef e sindicatos 
nas campanhas de prevenção ao suicídio (Setembro Amarelo), 
câncer de mama (Outubro Rosa), câncer de próstata 
(Novembro Azul), entre outras. 
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Além de ser um órgão de muita credibilidade junto 
à população, a Polícia Federal desenvolve um serviço essencial 
e com o qual o cidadão brasileiro sabe que pode contar. 
Independentemente de suas funções, cada servidor seguiu 
desempenhando suas atividades – ainda que alguns em 
regime de home office. 

(LUÍS ANTÔNIO BOUDENS. Disponível em: 
https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/policia-federal-cada-vez-

mais-essencial-para-a-seguranca-publica-por-luis-antonio-boudens/. 
Acessado em: 29/02/2021. Adaptado) 

 

17. O objetivo central do texto é esclarecer sobre o papel 
da Polícia Federal na pandemia da Covid-19, elencando 
as principais atuações do órgão de segurança durante 
esse momento de crise nacional e sua atuação conjunta 
com outras entidades para atender às demandas da 
população. 

 

18. A correção gramatical e o sentido do texto seriam 
mantidos caso o trecho “que estão trabalhando” (2º 
parágrafo) fosse isolado por vírgulas. 

 

19. Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do 
texto 3, julgue o item seguinte.  

No primeiro parágrafo do texto, o trecho "a pandemia no 
Brasil" exerce a função sintática de sujeito da forma 
verbal "foi",  tendo como seu predicativo o vocábulo 
"decretada".  

 

20. A vírgula antes da forma verbal seja e após o 
vocábulo delegacias (2º parágrafo) poderiam ser 
corretamente substituídas por travessões, isolando um 
trecho com valor explicativo.  

 

21. Com relação às propriedades linguísticas do texto 
anterior, julgue o item a seguir.  

Quanto à tipologia textual, o texto apresentado é 
predominantemente descritivo. 

 

22. A supressão do sinal indicativo de crase em “Os 
policiais federais nunca se furtaram à sua 
responsabilidade” (3º parágrafo) manteria a correção 
gramatical do texto.   

 

 

Com base no Manual de Redação da Presidência da 
República (MRPR), julgue os itens seguintes. 

 

23. No endereçamento, parte importante do documento 
no padrão ofício, que informa quem receberá o 
expediente, devem constar somente quatro 
elementos: o vocativo, o nome e o cargo do 
destinatário do expediente e o endereço postal de 
quem receberá o expediente. 

 

24. A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e moralidade. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Antônio Daud 

Tomando por base a disciplina atinente à organização 
administrativa, licitações públicas, responsabilização e 
aos poderes da Administração, julgue os quatro itens a 
seguir. 

 

25. Por meio da descentralização por serviços, entes 
políticos podem criar entidades administrativas, desde 
que utilizem lei complementar. 

 

26. É dispensável a licitação para contratação de 
remanescente de obra, em decorrência de rescisão 
contratual, obedecida a ordem de classificação da 
licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor. 

 

27. Dada a aplicação de multa decorrente do poder de 
polícia, é possível afirmar que trata-se de ato revestido 
de autoexecutoriedade, mas não de coercibilidade.  

 

28. Situação hipotética: Policial federal, conduzindo a 
viatura no exercício de suas atribuições, atropelou 
cidadão, causando-lhe danos materiais e estéticos. 
Assertiva: Ao requerer sua indenização, o cidadão 
deverá demandar o recebimento em face da União, 
mas não do servidor público.  

https://www.poder360.com.br/author/luis-antonio-boudens/
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
Nelma Fontana 

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os 
próximos dois itens. 

 

29. Situação hipotética: João foi preso em casa, pela 
polícia civil, sem ordem judicial de busca e apreensão. 
A entrada no domicílio deu-se em decorrência de os 
agentes de segurança terem recebido a informação de 
um comparsa de João, preso em flagrante por tráfico 
de drogas, de que o morador da casa guardava na 
propriedade dez quilos de cocaína, fato que veio a ser 
confirmado. Assertiva: A entrada forçada no domicílio 
foi lícita, mesmo sem mandado judicial, porque 
amparada em fundadas razões que indicavam a 
ocorrência de flagrante de crime dentro casa. 

 

30. Situação hipotética: João Vicente, Secretário de 
Saúde do Distrito Federal, transferiu recursos públicos 
para entidade privada, em razão da prestação de 
serviços na área de saúde sem a prévia celebração de 
contrato, convênio ou instrumento congênere. Pelo 
ato, veio a ser condenado em sentença irrecorrível por 
improbidade administrativa. Assertiva: No período 
definido por lei, João não poderá exercer direitos 
políticos passivos (ser votado) e nem ocupar cargo 
público de livre nomeação e exoneração, mas não 
estará impedido de exercer direitos políticos ativos 
(votar) e nem de tomar posse em cargo público efetivo, 
após aprovação em concurso público. 

 

Acerca da segurança pública, analise o próximo item. 

 

31. A Polícia Federal, no âmbito da União, exerce com 
exclusividade as funções de polícia judiciária, mas 
também atua preventivamente, dentre outras 
hipóteses, na repressão ao tráfico de drogas, 
contrabando e descaminho. 

 

 

 

 

 

 

Nos termos da Constituição Federal, a seguridade social 
compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. A respeito do tema, 
julgue os próximo item. 

 

32. Os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social serão  prestados a todas as pessoas 
que deles necessitarem, independentemente de 
contribuição dos usuários. 

 

 

DIREITO PENAL  
Renan Araújo 

TEXTO-BASE para os itens 33 e 34 

Situação hipotética: Thiago, primário e de bons 
antecedentes, adquiriu de José um celular avaliado em 
R$ 550,00, mesmo tendo pleno conhecimento de que 
o objeto era produto de um furto praticado por José 
uma semana antes. Pelo aparelho, Thiago pagou a 
quantia de R$ 135,00. 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

33. Assertiva: no caso em tela, Thiago deverá responder 
pelo crime de receptação, crime doutrinariamente 
considerado derivado, decorrente ou parasitário. 

 

34. Assertiva: no caso em tela, o Juiz poderá substituir a 
pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 
um a dois terços, ou aplicar a Thiago somente a pena 
de multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
7º Simulado Polícia Federal - Agente 06/03/21 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira 

35. O Código de Processo Penal dispõe que qualquer do 
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes 
deverão prender quem quer que seja encontrado em 
flagrante delito. Diante de tal contexto, julgue o item 
que segue. Apresentado o preso à autoridade 
competente, ouvirá esta as testemunhas que o 
acompanharem colhendo, após a oitiva, suas 
respectivas assinaturas. Em ato contínuo será feita a 
oitiva do condutor e colherá, desde logo, sua 
assinatura. Em seguida, procederá ao interrogatório do 
acusado sobre a imputação que lhe é feita, entregando 
a este cópia do termo e recibo de entrega do preso, 
lavrando, a autoridade, afinal, o auto. 

 

36. Sobre as provas no processo penal, analise o item 
subsequente. Após realização do reconhecimento 
pessoal, deve ser lavrado auto pormenorizado, 
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para 
proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas 
presenciais. Nesse sentido, o “reconhecimento de 
pessoas” em sede policial é diligência que não requer 
qualquer formalidade, sendo facultado ao Delegado, 
caso deseje, alinhar várias pessoas para que o 
reconhecedor aponte o autor do crime. 

   

37. De acordo com as regras estabelecidas pelo Código 
de Processo Penal, o inquérito deverá terminar no 
prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o 
prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se 
determinar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, 
quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL  
Alexandre Herculano 

38. Julgue o item abaixo com base na lei nº 7.102/1983 
e nas principais jurisprudências. 

As instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
que colocarem à disposição do público caixas 
eletrônicos, são obrigadas a instalar equipamentos que 
inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas 
no interior das máquinas em caso de arrombamento, 
movimento brusco ou alta temperatura. Assim, 
poderão utilizar-se de qualquer tipo de tecnologia 
existente para inutilizar as cédulas, entre outros meios, 
depositar no interior do caixa eletrônico ácido 
insolvente.                     

 

39. Sobre a fiscalização de produtos químicos que direta 
ou indiretamente possam ser destinados à elaboração 
ilícita de substâncias entorpecentes, e com base na lei 
10.357/01, julgue o item. 

Compete ao Departamento de Polícia Federal o controle 
e a fiscalização dos produtos químicos e a aplicação das 
sanções administrativas decorrentes. 

 

40.  Julgue o item abaixo com base na lei 13.445/17 e nas 
principais jurisprudências.  

Segundo o STF, a Lei de Migração proíbe a expulsão caso 
o estrangeiro tenha filho brasileiro e ele esteja sob a 
sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva. 
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ESTATÍSTICA 
Carlos Henrique 

Na Strategy Land, a probabilidade p de um professor 
engordar é igual a 0,25. Essa estimativa foi obtida com 
base em um levantamento por amostragem aleatória 
simples de 1.875 professores. 

Sabendo que P(Z < - 2) = 0,025, em que Z representa a 
distribuição normal padrão, julgue os itens que 
seguem, em relação a essa situação hipotética. 

 

41. Em um grupo formado aleatoriamente por 5 
professores, com reposição, estima-se que a 
probabilidade de que apenas um deles engorde, seja 
inferior a 40%. 

 

42. Se X seguir uma distribuição binomial com 
parâmetros n = 500 e probabilidade de sucesso p, a 
estimativa da variância será superior a 100. 

 

43. A estimativa intervalar de 95% de confiança do 
parâmetro populacional p possui amplitude inferior a 
0,05. 

 

Sabendo que P(Z < - 2) = 0,025 e que P(Z > 1,5) = 0,067, 
em que Z representa a distribuição normal padrão, 
julgue os itens que seguem. 

 

44. A função densidade de probabilidade é simétrica com 
relação à média aritmética e os valores da mediana, 
moda e média aritmética são iguais. 

 

45. Supondo-se que o tempo que a Receita Federal leva 
no processo de devolução do imposto pago a mais 
tenha distribuição normal com média de 12 semanas e 
desvio-padrão de 4 semanas, a proporção de 
contribuintes que recebem a devolução em no máximo 
6 semanas é inferior a 4% 

 

 

 

 

 

 

Uma amostra aleatória de 9 valores de salários extraída 
de uma população, considerada normal e de tamanho 
infinito, apresentou uma média igual a R$ 800,00 com 
um desvio padrão igual a R$ 120,00.  Os registros 
históricos indicam que a média dos salários da 
população é igual a R$ 740,00.  Deseja-se testar a 
hipótese, ao nível de significância  
𝛼, se o valor da média verificada na amostra difere do 
valor de R$ 740,00.  Seja H0 a hipótese nula do teste (𝜇= 

740), H1 a hipótese alternativa (𝜇  740) e 𝑡𝛼/2 > 0 o 

quantil da distribuição “t” de Student, no nível de 

significância  , para testes bicaudais com 8 graus de 
liberdade.  Sabendo-se que H0 foi rejeitada, julgue os 
itens seguintes: 

 

46. o valor da variável do teste (t calculado) obtido 
através da amostra e necessário para comparação com 
- 𝑡𝛼/2 e 𝑡𝛼/2 é inferior a 2 

 

47. Podemos inferir que 𝑡𝛼/2 ≤ 1,5 

 

48. A um nível de significância 𝛽, 𝛽 <  𝛼, H0 não teria sido 
rejeitada 

 

Em cada uma de três escolas, 10 professores foram 
selecionados aleatoriamente. Cada professor ministra 
uma determinada aula e anota-se o tempo que cada 
professor levou para ministrá-la. Deseja-se testar a 
hipótese de igualdade dos tempos médios, supondo 
que trabalham independentemente, a um 
determinado nível de significância. Pelo quadro de 
análise de variância, foi obtido o valor da estatística F 
(F calculado) igual a 4,5. 

Dado que no respectivo quadro a soma dos quadrados 
total é igual a 864, julgue os itens seguintes: 

 

49. O total dos graus de liberdade é superior a 30 

 

50. A soma dos quadrados dentro dos grupos é inferior a 
650 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
Jhoni Zini 

51. Considere as seguintes proposições. 

P1: Se o cidadão causar prejuízo ao estado e se o governo 
punir o cidadão, então o governo será visto como 
opressor. 

P2: Se o governo for visto como opressor, a economia 
sofrerá reflexos negativos. 

P3: Se a economia sofrer reflexos negativos, então o 
governo será criticado. 

P4: Se o cidadão causar prejuízo ao estado e se o governo 
não punir o cidadão, então haverá sensação de 
impunidade. 

P5: Se houver sensação de impunidade, os crimes contra 
o estado aumentarão. 

Tendo como referência essas proposições, julgue o item. 

A negação da proposição P1 é logicamente equivalente a 
proposição “O cidadão causa prejuízo ao estado e o 
governo pune o cidadão, mas o governo não é visto 
como opressor”. 

 

52. Considere as seguintes proposições. 

P1: Se o cidadão causar prejuízo ao estado e se o governo 
punir o cidadão, então o governo será visto como 
opressor. 

P2: Se o governo for visto como opressor, a economia 
sofrerá reflexos negativos. 

P3: Se a economia sofrer reflexos negativos, então o 
governo será criticado. 

P4: Se o cidadão causar prejuízo ao estado e se o governo 
não punir o cidadão, então haverá sensação de 
impunidade. 

P5: Se houver sensação de impunidade, os crimes contra 
o estado aumentarão. 

Tendo como referência essas proposições, julgue o item. 

A proposição P4 é logicamente equivalente a proposição 
“o cidadão não causa prejuízo ao estado ou o governo 
pune o cidadão ou haverá sensação de impunidade”. 

 

 

 

 

53. Considere as seguintes proposições. 

P1: Se o cidadão causar prejuízo ao estado e se o governo 
punir o cidadão, então o governo será visto como 
opressor. 

P2: Se o governo for visto como opressor, a economia 
sofrerá reflexos negativos. 

P3: Se a economia sofrer reflexos negativos, então o 
governo será criticado. 

P4: Se o cidadão causar prejuízo ao estado e se o governo 
não punir o cidadão, então haverá sensação de 
impunidade. 

P5: Se houver sensação de impunidade, os crimes contra 
o estado aumentarão. 

Tendo como referência essas proposições, julgue o item. 

Se a proposição “O governo não pune o cidadão” for 
verdadeira, então a proposição P1 será verdadeira, 
independentemente das proposições simples que a 
compõem. 

 

54. Considere as seguintes proposições. 

P1: Se o cidadão causar prejuízo ao estado e se o governo 
punir o cidadão, então o governo será visto como 
opressor. 

P2: Se o governo for visto como opressor, a economia 
sofrerá reflexos negativos. 

P3: Se a economia sofrer reflexos negativos, então o 
governo será criticado. 

P4: Se o cidadão causar prejuízo ao estado e se o governo 
não punir o cidadão, então haverá sensação de 
impunidade. 

P5: Se houver sensação de impunidade, os crimes contra 
o estado aumentarão. 

Tendo como referência essas proposições, julgue o item. 

O argumento formado pelas premissas P1, P2, P3 e pela 
conclusão “o governo foi criticado” é válido. 
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55. Julgue o item que se segue, a respeito de lógica 
proposicional. 

 Se P, Q e R forem proposições simples, então a 
proposição [𝑃 ∧ 𝑅 → (¬𝑄)] ↔ [(¬𝑃) ∨ (¬𝑅) ∨
(¬𝑄)] é uma tautologia. 

 

56. Julgue o item que se segue, a respeito de lógica 
proposicional. 

 Se P, Q e R forem proposições simples, então a tabela 
verdade associada a proposição [𝑃 ∧ 𝑅 → (¬𝑄)] ↔
[(¬𝑃) ∨ (¬𝑅) ∨ (¬𝑄)] terá mais de 16 linhas. 

 

57. Na investigação de um crime foram interrogados os 
suspeitos A, B, C, D e E, isoladamente e nessa ordem. O 
suspeito A deu seu depoimento e saiu. O suspeito B 
disse que A mentiu em seu depoimento e saiu. O 
suspeito C disse que o suspeito B mentiu em seu 
depoimento e saiu. O suspeito D disse que o suspeito C 
mentiu em seu depoimento e saiu. O suspeito E disse 
que o suspeito D mentiu em seu depoimento.  

A partir dessa situação, julgue o item a seguir. 

Considerando que ao final da investigação ficou provado 
que o suspeito A mentiu em seu depoimento, é correto 
afirmar que além dele, mais 3 suspeitos mentiram no 
depoimento. 

 

58. Na investigação de um crime foram interrogados os 
suspeitos A, B, C, D e E, isoladamente e nessa ordem. O 
suspeito A deu seu depoimento e saiu. O suspeito B 
disse que A mentiu em seu depoimento e saiu. O 
suspeito C disse que o suspeito B mentiu em seu 
depoimento e saiu. O suspeito D disse que o suspeito C 
mentiu em seu depoimento e saiu. O suspeito E disse 
que o suspeito D mentiu em seu depoimento.  

A partir dessa situação, julgue o item a seguir. 

Sabendo que o elemento C disse a verdade em seu 
depoimento, ao escolher um suspeito aleatoriamente 
entre os cinco citados, a probabilidade de ele ter 
mentido é superior a 0,45. 

 

 

 

 

59. Em uma delegacia com 40 policiais, 26 praticam 
alguma arte marcial, 20 praticam musculação e 5 não 
gostam de nenhuma das duas atividades.  

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se 
segue. 

Se uma dupla de policias deve ser formada e ambos 
devem praticar alguma arte marcial e também praticar 
musculação, temos mais de 50 maneiras de compor 
essa dupla. 

 

60. Em uma delegacia com 40 policiais, 26 praticam 
alguma arte marcial, 20 praticam musculação e 5 não 
gostam de nenhuma das duas atividades.  

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se 
segue. 

Escolhendo 2 policiais ao acaso, a probabilidade e de 
ambos praticarem alguma luta e também praticarem 
musculação é inferior a 0,06. 

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Em relação aos tipos de conexão e aos perímetros de 
rede, julgue o item abaixo. 

 

61. WEP (wired equivalente privacy) é um padrão de 
conexão que torna a LAN, sem fio, tão segura quanto 
uma LAN fisicamente conectada. 

 

62. Quando uma SAN é configurada em uma intranet, 
seus dispositivos de armazenamento são conectados 
diretamente a um computador central ou a um 
servidor e não podem, sem suporte especial, ser 
acessados de outros computadores, por razões de 
segurança e privacidade. 

 

63. Preferencialmente, as VPNs são implementadas 
sobre protocolos da camada de rede orientados à 
conexão, como o TCP. 
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Sobre modelagens e operações com banco de dados, 
mineração e sistemas de informações, julgue os 
próximos itens. 

 

64. Entidade é um agrupamento lógico de informações 
inter-relacionadas que representa uma abstração do 
mundo real. 

 

65. O nível de visão é o nível mais baixo de abstração e 
descreve completamente o banco de dados. 

 

66. Tuplas, atributos e domínios podem ser considerados 
itens de uma entidade. 

 

67. Um sistema Data Mining pode ser compreendido 
como o processo de descoberta de padrões de dados, 
sendo os processos automáticos ou semiautomáticos. 

 

68. Para efeitos de análises de dados um sistema 
Machine Learning com aprendizado supervisionado 
precisa que alguém, podendo ser um programador ou 
até mesmo um usuário comum, ofereça alguns 
exemplos de dados que se alinham com os resultados 
que se pretende obter. 

 

Com relação a big datas, metadado e API, analise as 
afirmações que se seguem. 

 

69. Os metadados são dados utilizados para a criação e o 
uso de documentos em sistemas informatizados 
indisponíveis aos usuários. 

 

70. O termo API, Interface de Programação de 
Aplicativos, possui como principal função disponibilizar 
recursos já existentes de uma aplicação para serem 
usados por outra aplicação. 

 

71. A estruturação da bigdata é formada pela 
variabilidade dos dados existentes, sendo impossível 
classificá-los para utilização em tomadas de decisões 

 

 

A respeito de arquitetura dos modelos de operação em 
redes OSI e TCP/IP e endereços de rede, julgue os itens 
que se seguem. 

 

72. 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. 

 

73. Quando o cliente de um serviço DNS (domain name 
system) envia um pedido de resolução de nomes a um 
servidor, esse pedido é transportado pelo TCP, que se 
encarrega de buscar os servidores DNS primário e 
secundário. 

 

74. O protocolo OSPF utiliza os serviços do protocolo IP 
para transportar suas mensagens. 

 

75. Os protocolos SMTP e IMAP são usados, 
respectivamente, nas camadas de transporte e 
aplicação. 

 

Sobre programação em linguagem R e Python, julgue os 
itens abaixo. 

 

76. Um objeto em Python poderá receber valores 
numéricos com casas decimais, sendo esse objeto do 
tipo bool. 

 

77. Durante uma execução de comandos escritos em R, 
através do console RStudio, um usuário digitou: 

x <- 1:10 

sum(x) 

Após a execução do trecho de código será exibido em 
tela o valor 55. 
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78. Considere os comandos a seguir, na linguagem R, os 
quais serão executados no ambiente do R, e considere, 
ainda, que > seja um símbolo desse ambiente. 

> helloStr <- "Hello world!"  

> print(helloStr) 

Nesse caso, após a execução dos comandos, será obtido 
o resultado a seguir 

[1] "Hello world!" 

 

 

79. Dado o código em Python acima, o comando de 
impressão da quinta linha retornará o valor 1024. 

 

Com relação aos fundamentos de comunicação de dados 
e aos meios físicos utilizados em redes de 
computadores, julgue o item. 

 

80. Uma rede pessoal sem fio é normalmente utilizada 
para interligar dispositivos eletrônicos fisicamente 
próximos, os quais não se quer que sejam detectados a 
distância. 

 

81. Os servidores proxy criam um cache com as 
solicitações de cada usuário, de forma a otimizar 
consultas futuras de um mesmo usuário, sendo esse 
cache de uso privado de seu respectivo usuário. 

 

82. O fluxo das informações é bidirecional na topologia 
em anel, pois cada estação de trabalho é conectada a 
outra até que se forme um anel virtual. 

 

83. O IPv4 pode ser dividido em endereços de classe A, B 
ou C, os quais, ao serem combinados com uma máscara 
de rede, aumentam ou diminuem a quantidade de 
hosts por uma sub-rede. 

 

 

 

84. Considere que uma empresa recebeu o endereço IP 
192.168.2.0/27 para ser utilizado em sua rede interna 
e precisa criar 5 sub-redes, com 30 hosts cada. Nestas 
condições os endereços de rede e de broadcast da 
segunda sub-rede serão, respectivamente, 
192.168.2.32/27 − 192.168.2.63/27. 

 

85. Uma empresa é composta por 15 máquinas 
individuais, conectadas ponto-a-ponto a um switch 
gerenciador de rede central, via conexão cabeada. 
Nesse tipo de topologia física apresentada se houver 
rompimento de um cabo, consequentemente toda a 
rede parará de funcionar. 

 

86. 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 da informação e computação nas 
nuvens, julgue as assertivas a seguir. 

 

87. A computação em nuvens, cloud computing, é 
composta por software e hardware, cujo fim consiste 
em aprimorar tanto a infraestrutura como os serviços 
de software. 

 

88. Sistemas de serviço em nuvem do tipo IaaS 
(infrastructure-as-a-service) permite que o consumidor 
configure o sistema operacional utilizado pela nuvem, 
além de outros recursos de software contratados. 

 

89. Para tentar prevenir uma infecção por vírus ou 
malware, algumas ferramentas de antivírus procedem 
à detecção por heurística, técnica de detecção de vírus 
baseada no comportamento anômalo ou malicioso de 
um software. 

 

90. 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. 
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91. 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. 

 

92. A ferramenta de segurança denominada Firewall é 
um dos recursos que permite filtrar tentativas de 
acessos não autorizados ou ataques oriundos de redes 
externas e internas. Contribui para a melhora do 
estado de segurança durante a troca de informação em 
ambientes de redes computacionais, mas não garante 
a segurança da informação após sua implementação. 

 

Sobre sistemas operacionais, Windows 10 e Linux, e 
aplicativos e editores, julgue as seguintes asserções. 

 

93. O sistema operacional é um conjunto de programas 
que intermedia o hardware com o software e também 
o usuário e a máquina. O componente desse sistema, 
interno ao Kernel, que gerencia todos os recursos e faz 
o escalonamento dos processos é denominado 
Scheller. 

 

94. As licenças de software para a plataforma Linux 
podem não ser licenças de software livre, ao passo que 
algumas licenças de software para a plataforma 
Windows são licenças de software livre. 

 

95. É possível vincular ao Word 2013 uma planilha 
eletrônica originalmente desenvolvida no Excel. 

 

96. Arquivos do PowerPoint salvos no formato de 
apresentação de eslaides (pps/ppsx) são, 
automaticamente, abertos no modo de exibição e, 
nessa condição, não podem ser editados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDADE GERAL 
Júlio Cardozo 

97. O direito de propriedade referente a grandes 
construções, prédios, terrenos e investimentos com 
alto valor contábil não é garantia que determinada 
entidade possua situação líquida favorável. 

 

98. A Cia Work S/A comprou R$ 100.000,00 em 
mercadorias a prazo em 30.11.2021 aceitando a 
duplicata nº 123. Ao registrar o pagamento da 
duplicata referente a essa compra, em 05.12.2021, 
ocorrerá um fato permutativo.  

 

No que se refere ao balancete de verificação contábil, 
julgue o item subsequente. 

 

99. O balancete de verificação é um resumo ordenado de 
todas as contas utilizadas pela contabilidade da 
entidade e tem como objetivo detectar fraudes e erros 
de escrituração, como, lançamentos em duplicidade e 
ausência de escrituração. 

 

100. Os livros diário e razão, por representarem 
escrituração permanente e contínua das empresas, são 
considerados obrigatórios pela legislação comercial e 
devem ser registrados no registro público adequado. 

 

101. Em decorrência da aplicação do método veneziano, 
as contas retificadoras do ativo têm seu saldo 
aumentado quando são creditadas, e diminuído 
quando são debitadas. 

 

102. A empresa Alfa Beta S/A registrou em sua 
Contabilidade a prescrição de uma dívida junto ao 
Banco ACME S/A, bem como, o perecimento de um 
direito junto ao cliente XYZ. De acordo com a doutrina 
contábil referente à escrituração contábil, podemos 
reconhecer a realização de uma receita e a ocorrência 
de uma despesa, respectivamente. 
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A empresa Coruja S/A apresentou os seguintes eventos 
no mês de junho de 2021.  

I - Pagamento de R$ 42.000,00, no mês de junho de 2021, 
referentes a aluguel dos meses de junho e julho de 
2021;  

II - Consumo e pagamento de despesas, em junho de 
2021, com serviços de limpeza e conservação, relativos 
ao mês de junho de 2021, no valor de R$ 18.000,00;  

III - Recebimento, em junho de 2021, em dinheiro, por 
serviços prestados no mês de março de 2021, no valor 
de R$ 36.000,00;  

IV - Prestação de serviços, no mês de junho de 2021, para 
recebimento em agosto de 2021, no valor de R$ 
57.000,00.  

À luz do regime de caixa e do regime de competência, 
julgue os itens seguintes, relativos à apuração de 
resultado do mês de junho de 2021 da entidade 
considerada.   

 

103. Pelo regime de competência, o fato contábil 
descrito no item II representa um fato permutativo, 
pois a empresa está quitando um passivo com serviços 
a pagar. 

 

104. Pelo regime de competência, o fato contábil 
descrito no item III pode ser escriturado com um 
lançamento de primeira fórmula. 

 

105. Ao adotarmos o regime de caixa, o fato contábil 
descrito no item IV deve ser escriturado com um 
lançamento a débito na conta clientes e a crédito em 
conta de receitas. 

 

106. A referida empresa apurou prejuízo considerando o 
regime de caixa e lucro pelo regime de competência. 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que os dados abaixo, em reais, 
correspondem ao encerramento do primeiro exercício 
financeiro da Cia ABCD S/A, julgue os itens 
consecutivos, acerca da composição do balanço 
patrimonial e da demonstração do resultado do 
exercício dessa entidade. 

 

107. Assertiva: no balancete apresentado, o número de 
contas devedoras é maior do que o número de contas 
credoras.  

 

108. Assertiva: no balancete apresentado, temos 7 
contas de resultado e 4 contas patrimoniais.  

 

109. Assertiva: considerando a correta apuração do 
resultado do exercício, a empresa apurou lucro no 
período superior a R$ 30.000,00 

 

110. Assertiva: O valor dos ativos da empresa é inferior a 
R$ 365.000 e o total do passivo exigível é superior a R$ 
110.000,00. 

 

Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos 
para o seu controle, julgue os itens a seguir.  

 

111. No momento da apropriação mensal de uma 
despesa com aluguel contratado para doze meses, 
pago antecipadamente, o crédito deverá ser feito na 
conta bancos ou na conta caixa.  
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112. As comissões pagas a vendedores devem ser 
incluídas como deduções da receita bruta de vendas na 
demonstração do resultado do exercício, juntamente 
com as devoluções de vendas, descontos 
incondicionais e impostos sobre a venda. 

 

113. A companhia Ômega S/A alienou R$ 100.000,00 em 
partes beneficiárias. O produto da alienação deverá ser 
registrado como receita financeira na demonstração do 
resultado do exercício.  

 

114. As contas duplicatas descontadas, depreciação 
acumulada, reserva legal, ICMS a recuperar e débitos 
de financiamento possuem natureza credora. 

 

Em relação ao registro de operações contábeis diversas, 
julgue os itens a seguir. 

 

115. Para registrar a correção monetária pós-fixada 
referente a empréstimo anteriormente contratado, 
por ocasião do vencimento da referida obrigação, a Cia 
Centauro deverá efetuar um lançamento a débito da 
conta variação monetária passiva e a crédito de 
empréstimos a pagar. 

 

116. De acordo com o que prevê a Lei 6404/76, as 
obrigações em moeda estrangeira que contenham 
cláusula de paridade cambial serão convertidas em 
moeda nacional à taxa de câmbio da data da assunção 
do compromisso. 

 

Situação Hipotética: O patrimônio líquido da sociedade 
empresária Beta S/A é constituído conforme tabela a 
seguir. 

Capital Social     R$1.600.000,00  

Reserva Legal     R$318.000,00  

Ajuste de Avaliação Patrimonial (credor) R$200.000,00 

 

117. Assertiva: Nesse caso, se a sociedade obtiver lucro 
líquido no valor de R$ 160.000,00, ela deverá 
contabilizar o valor de R$ 8.000,00 como reserva legal. 

 

 

118. Ao registrar o pagamento de despesas de salários 
apropriadas no período anterior, o contador Luca 
Pacciolli irá  registrar decréscimo no passivo e redução 
nas disponibilidades da entidade.  

 

De acordo com a Estrutura Conceitual em vigor (CPC 00 
– R2), julgue o item a seguir. 

 

119. O CPC 00 (R2) afirma que a representação neutra 
não é tendenciosa na seleção ou na apresentação de 
informações financeiras, e também não possui 
inclinações ou parcialidade. Além disso, a neutralidade 
é apoiada pela prudência.  

 

120. Conforme previsão do CPC 00 (R2), a entidade que 
reporta a informação contábil deve ser, 
obrigatoriamente, uma pessoa jurídica. 
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Preencha o Gabarito! 
 

 
http://bit.ly/Simulado-PF-Agente-06-03-21 

 
 

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-PF-Agente-06-03-21
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

