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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 - https://bit.ly/Simulado-PC-DF-Escrivão-11-07-21 
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PORTUGUÊS 
Janaína Arruda / Patrícia Manzato 

Cúpula do MERCOSUL: Aprovado acordo de 
cooperação policial em zonas de fronteira do 
bloco 

Os Chanceleres do MERCOSUL deram um passo a 
mais na luta contra o crime transfronteiriço ao aprovar na 
última cúpula do MERCOSUL, realizada na cidade brasileira 
de Bento Gonçalves, um Acordo que estabelece mecanismos 
de assistência mútua e cooperação policial nas zonas 
fronteiriças. 

Uma vez que entre em vigor este instrumento 
permitirá apoio técnico mútuo, capacitação, intercâmbio de 
informação, execução de atividades de investigação e 
perseguição transfronteiriça, entre outras atividades. 

Quanto ao último ponto, o Acordo possibilitará 
que autoridades policiais possam ingressar no território da 
outra Parte, quando estiverem perseguindo uma ou mais 
pessoas que cruzem a fronteira para escapar. Isto sempre 
será feito em comunicação e coordenação com a autoridade 
policial de fronteira da outra parte e com o objetivo de 
efetuar a apreensão preventiva das pessoas perseguidas, a 
proteção dos indícios e/ou evidências relacionados, dentro 
dos limites legais exigidos. 

Além disso, permitirá que autoridades policiais 
de um país signatário do acordo atuem como observadores 
em outro país signatário. 

 

Disponível em <https://www.mercosur.int/pt-br/cupula-do-mercosul-
aprovado-acordo-de-cooperacao-policial-em-zonas-de-fronteira-do-

bloco/> 

 

Em relação aos sentidos e às construções linguísticas 
do texto precedente, julgue os itens a seguir: 

01. De acordo com o texto, a assinatura do acordo é 
um avanço nos mecanismos de cooperação policial 
entre os países do MERCOSUL. 

 

02. Pode-se inferir do texto que, com o acordo, há uma 
abertura para a atuação das polícias em outros 
países, em qualquer tipo de operação. 

 

03. A omissão do sujeito no primeiro período do 4º 
parágrafo causa ambiguidade ao parágrafo. 

 

 

 

04. Seria mantida a correção gramatical do trecho 
caso a forma verbal “estiverem” em “quando 
estiverem perseguindo uma ou mais pessoas que 
cruzem a fronteira para escapar” (3º parágrafo) 
fosse substituída por “estiver”. 

 

05. Seriam mantidos os sentidos do texto caso o 
primeiro período do segundo parágrafo fosse assim 
reescrito: A partir do momento que o instrumento 
viger, apoio técnico mútuo, capacitação, intercâmbio 
de informação, execução de atividades de 
investigação e perseguição transfronteiriça, entre 
outras atividades, serão possíveis. 

 

06. A locução “uma vez que” em “Uma vez que entre 
em vigor este instrumento” (5º parágrafo) 
expressa uma ideia de tempo. 

 

07. A supressão da vírgula logo após “realizada na 
cidade brasileira de Bento Gonçalves” (1º parágrafo) 
manteria a correção gramatical. 

 

08. A palavra “transfronteiriço” é grafada seguindo a 
mesma regra de “aeroespacial”. 

 

09. O texto é predominantemente informativo. 

 

As dores da alma mudam: os efeitos psicológicos 
da pandemia 

Já é possível afirmar que o impacto psicológico da 
pandemia na população brasileira será de longo prazo e 
exigirá da sociedade como um todo – governo, empresas e 
sociedade civil – uma atenção muito cuidadosa para o tema 
da saúde mental.  

 Assim que a quarentena foi anunciada, há 
mais de seis meses, colocamos à disposição de toda a 
população a Experiência de Escuta, um serviço de 
acolhimento virtual gratuito que contou com cerca de 50 
profissionais voluntários das áreas da psicologia e da 
psicanálise. Foram feitos cerca de 3.500 acolhimentos em 
vídeo, centenas de encaminhamentos, dezenas de reuniões 
e estudos de casos. 

 

Disponível em <https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/as-dores-
da-alma-mudam-os-efeitos-psicologicos-da-pandemia/>  
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No que se refere aos sentidos e às construções 
linguísticas do texto precedente, julgue os itens a 
seguir: 

10. A principal discussão do texto pretende focar a 
atitude da sociedade frente à pandemia. 

 

11. Segundo o texto, a Experiência de escuta foi um 
projeto realizado com o objetivo de amenizar os 
impactos psicológicos da pandemia. 

 

12. O argumento trazido no segundo parágrafo do 
texto minimiza a afirmação de que “o impacto 
psicológico da pandemia na população brasileira 
será de longo prazo”. 

 

13. O pronome “que” em “que o impacto psicológico 
da pandemia na população brasileira” e “que contou 
com cerca de 50 profissionais voluntários” exerce 
funções distintas nas duas ocorrências. 

 

14. A substituição dos travessões em “– governo, 
empresas e sociedade civil –” por vírgulas não 
prejudicaria a correção nem o sentido do texto. 

 

15. Seriam mantidos o sentido e a correção do texto, 
se o trecho “Assim que a quarentena foi anunciada, 
há mais de seis meses, colocamos à disposição de 
toda a população a Experiência de Escuta” (2º 
parágrafo) fosse reescrito da seguinte forma: Foi 
disponibilizado para a população a Experiência de 
Escuta, depois que a quarentena foi anunciada. 

 

16. O título, “As dores da alma mudam” é exemplo de 
linguagem conotativa. 

 

17. Se o trecho “exigirá da sociedade como um todo – 
governo, empresas e sociedade civil –.” (1º 
parágrafo) for transposto para a voz passiva, uma 
reescrita possível é “exigir-se-á uma atenção muito 
cuidadosa para o tema da saúde mental por parte da 
sociedade como um todo – governo, empresas e 
sociedade civil”. 

 

 

 

Tendo como referência o Manual de Redação da 
Presidência da República, julgue os itens seguintes: 

18. A numeração das páginas, que deve ser 
centralizada, é obrigatória apenas a partir da 
primeira página da comunicação. 

 

19. A indicação de pessoas para ocuparem 
determinados cargos é enviada ao Senado Federal 
por meio de mensagem do Presidente da República, 
acompanhada do curriculum vitae do indicado. 

 

20. Em caso de ofício do Subsecretário-Geral da 
Receita Federal encaminhado ao Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, o fecho adequado seria 
“Atenciosamente”. 

 
 

INGLÊS 
Ena Smith / Roberto Witte 

Censorship Fears 

In May, the Supreme Court ordered federal police 
to raid dozens of properties and seize computers, 
smartphones and bank records of influential Bolsonaro 
allies. The judge leading the investigation said he saw 
evidence of the existence of an “unlawful association” 
dedicated to mass dissemination of fake news. 

The Senate’s bill seeks to keep tabs on content 
that goes viral. Carl Woog, a spokesperson for the 
Facebook-owned messenger WhatsApp, said that requiring 
platforms to put identity stamps on messages would 
effectively “mark the end of private conversations.” 

“Everything you say or forward would be tracked 
and could be used against you,” he said. 

Despite the proliferation of offensive content on 
social media networks, legal scholars warn the draft bill’s 
text is too vague in determining what constitutes 
disinformation and allows for online censorship and 
tracking of internet habits of regular Brazilians. 

“This new bill would require a lot more data 
gathering and it creates provisions for more surveillance,” 
said Carlos Affonso Souza, director of The Institute for 
Technology and Society in Rio de Janeiro. He called the 
proposal a “step backward” for internet privacy. 

The legislation requires social media companies 
to have a physical presence in Brazil and store for three 
months messages that have been forwarded by five or more 
users. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-01/brazil-s-senate-
approves-draft-bill-to-rein-in-on-fake-news   (adapted) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-01/brazil-s-senate-approves-draft-bill-to-rein-in-on-fake-news
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-01/brazil-s-senate-approves-draft-bill-to-rein-in-on-fake-news
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Based on the text above, judge the following items. 

 

21. According to the text, there might be criminal 
people involved in the dissemination of false facts.  

 

22. Wide-spread information is intended to be tracked 
by the Senate. 

 

23. The sentence “Everything you say or forward 
would be tracked and could be used against you” 
conveys to the idea that every information that you 
receive can be used against you. 

 

24. The word “despite” (paragraph 4) could be 
replaced by “in spite of”. 

 

25. Social media companies are obliged to be 
physically present in the Brazilian territory as well 
as keep certain sorts of messages for a fixed period 
of time. 

 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O DF 
Leandro Signori 

26. O movimento em prol da construção de uma nova 
capital no interior do País remonta a época do Brasil 
Colônia. Essa possibilidade se enfraqueceu durante 
o Império, voltando a ganhar força com a primeira 
Constituição do período republicano, de 1891, que 
determinou a implantação da capital no Planalto 
Central. 

 

27. O Distrito Federal é a menor unidade da 
Federação, criado para abrigar a 
capital do País, e a única que não possui municípios, 
sendo caracterizado como um ente especial, que 
acumula competências legislativas reservadas aos 
estados e municípios. Brasília integra a estrutura 
político-administrativa do Brasil, sua localização, no 
centro da Nação, foi um importante fator de 
integração do território nacional. 

 

 

 

O Cerrado é conhecido como “berço das águas do 
Brasil”, pois, por compreender zonas de planalto, a 
região possui diversas nascentes e importantes 
áreas de recarga hídrica que contribuem para 
grande parte das bacias brasileiras. É reconhecido 
como a savana mais rica do mundo em 
biodiversidade, fato que, associado ao alto risco de 
perda de habitat, fez com que esse bioma fosse 
considerado um hotspot mundial para conservação 
da biodiversidade. 

Nas últimas décadas, o Cerrado passou por intensas 
transformações, sendo, depois da Mata Atlântica, o 
bioma brasileiro que mais sofreu alterações devido à 
ocupação humana. Estima-se a perda de 40% de sua 
cobertura vegetal natural. No Distrito Federal, esse 
número chega a quase 60% de cobertura natural 
desmatada. 

A respeito das características da vegetação do Distrito 
Federal, julgue os itens seguintes. 

 

28. O Cerrado se apresenta como um mosaico 
vegetacional composto por fitofisionomias 
enquadradas em formações florestais, formações 
savânicas e formações campestres.  

 

29. A mata ciliar e a mata de galeria são formações 
florestais que ocorrem nos interflúvios, em terrenos 
bem drenados, não associadas aos cursos d’água. 

 

30. A ocupação urbana intensificada, devido à 
construção de Brasília, a partir da década de 1960, e 
o desenvolvimento de técnicas agrícolas que 
melhoraram o cultivo de grãos, a partir da década de 
1970, foram os grandes impulsionadores para a 
retirada da cobertura vegetal do bioma Cerrado no 
Distrito Federal. 
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LEI 8.112 E LEI 8.429 

Antônio Daud 

Tomando por base o disposto na lei federal 
8.112/1990, julgue os dois itens a seguir. 

31. Estará sujeito à advertência por escrito o servidor 
público que mantiver, em cargo de confiança, sob sua 
chefia imediata, cônjuge ou parente de até segundo 
grau. 

 

32. Um dos desfechos possíveis para uma sindicância 
é a aplicação de suspensão de no máximo trinta dias. 

 

Romualdo, ocupante de cargo em comissão em órgão 
público distrital, recebeu vantagem econômica para 
si, com a finalidade de tolerar a exploração de 
narcotráfico. 

 

Considerando tal situação hipotética, julgue os três 
itens a seguir à luz do disposto na Lei 8.429/1992. 

33. O agente público estará sujeito, entre outras 
sanções, a receber a pena de suspensão dos direitos 
políticos de oito a dez anos, a qual somente poderá 
ser efetivada após o trânsito em julgado da sentença 
judicial condenatória. 

 

34. A ação judicial em questão poderia ser proposta 
até o prazo de cinco anos, contados do recebimento 
da respectiva vantagem econômica. 

 

35. Romualdo poderá perder os valores acrescidos 
ilicitamente ao seu patrimônio por meio de decisão 
administrativa do âmbito distrital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Segundo à LODF julgue o item a seguir.  

 

36. São princípios institucionais da Polícia Civil 
unidade, indivisibilidade, legalidade, moralidade, 
impessoalidade, eficiência, hierarquia funcional, 
disciplina e unidade de doutrina e de procedimentos. 

 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Marcos Girão 

Segundo o Regimento Interno da Polícia Civil do 
Distrito Federal (Decreto nº 30.490/2009), julgue os 
próximos itens: 

 

37. A Polícia Civil do Distrito Federal, instituição 
permanente da administração direta, essencial à 
função jurisdicional e vinculada ao Gabinete do 
Governador do Distrito Federal, é dirigida por 
delegado de polícia de carreira e tem integral 
autonomia administrativa e financeira. 

 

38. Situação Hipotética: Alfredo, Escrivão de Polícia 
da PC DF, afirmou ao seu colega que a Divisão de 
Operações Especiais, para onde seu cargo seria 
lotado, é parte integrante do Departamento de 
Polícia Especializada. Assertiva: Alfredo fez uma 
afirmação correta de acordo com o Regimento 
Interno da PC DF. 

 

39. Está incorreta a seguinte afirmativa: a Secretaria 
Executiva da Direção-Geral da Polícia Civil é 
responsável por prover a segurança pessoal do 
Diretor-Geral e do Diretor-Geral Adjunto. 

 

40. Cabe à Comissão Permanente de Disciplina 
Conduzir procedimentos apuratórios de infrações 
penais, especialmente as funcionais, envolvendo 
integrante da Polícia Civil do Distrito Federal. 
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41. É obrigatória a utilização do Brasão da Polícia 
Civil, com exclusividade, em todos os documentos 
oficiais e meios de transportes caracterizados. 

 

42. Às autoridades policiais e aos demais dirigentes 
das unidades da Polícia Civil incumbem zelar pelo 
fiel cumprimento das disposições constantes no 
Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito 
Federal. 

 

43. Situação Hipotética: Ao Superior-de-Dia da PC 
DF incumbe comunicar os fatos de natureza grave 
e/ou relevantes às autoridades que deles devam 
tomar conhecimento, tendo em vista a natureza, 
localização e repercussão. Nesse sentido, Adroaldo 
José Gomes, que exerce tal cargo, teve conhecimento 
de um roubo a um carro-forte pertencente a 
empresa de transporte de valores, mas não 
comunicou a autoridade competente, pois o fato não 
está incluso no rol de ocorrências de natureza grave 
do Regimento Interno. Assertiva: Nesse caso, é 
correto afirmar que Adroaldo agiu de forma 
incorreta. 

 

Segundo a Lei 4.878/1965, julgue os próximos itens. 

44. Ao policial que referir-se de modo depreciativo às 
autoridades e atos da administração pública, 
qualquer que seja o meio empregado para esse fim, 
será aplicada a punição de repreensão. 

 

45.  Preso em flagrante, o policial do DF, enquanto não 
perder a condição de servidor, permanecerá em 
prisão especial, durante o curso da ação penal e até 
que a sentença transite em julgado. 

 

46.  Se determinado policial do Distrito Federal 
pratica falta disciplinar em concurso com dois ou 
mais funcionários, resta configurada causa 
atenuante para aplicação da respectiva sanção. 

 

47.  A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, 
será aplicada em caso de falta grave ou em casos de 
reincidência. 

 

 

 

De acordo com a Lei nº 9.264/1996, julgue os itens a 
seguir. 

48.  A cessão dos integrantes das carreiras da Polícia 
Civil do Distrito Federal será autorizada 
exclusivamente para a Presidência e Vice-
Presidência da República, para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança ou para a 
ocupação de Gratificação de Representação da 
Presidência da República. 

 

49.  É permitida a cessão de servidor que não tenha 
cumprido o estágio probatório, desde que 
autorizada pelo Delegado-Geral de Polícia Civil do 
Distrito Federal. 

 

50.  É obrigatório o ressarcimento ao órgão cedente 
do valor correspondente à remuneração do servidor 
cedido, salvo 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. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Adriane Fauth 

51. Os tratados internacionais que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. 

 

52. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional, contudo tal tribunal não integra a 
estrutura do Poder Judiciário brasileiro, sendo a sua 
competência excepcional e complementar à 
jurisdição nacional. 

 

Indignados com o crescimento da violência no 
Município Alfa, algumas dezenas de pessoas decidem 
criar a Associação Beta, com o objetivo social de se 
defenderem. Foram estabelecidos como requisitos, 
para o ingresso na associação, que a pessoa tivesse 
direito ao porte de arma, que seria usada 
diariamente nas atividades internas e externas dos 
associados, e aceitasse vestir o uniforme da 
associação. 
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Considerando a situação hipotética, bem como o que 
dispõe a Constituição Federal, julgue os itens que se 
seguem: 

 

53. A Associação Beta só poderia funcionar mediante 
autorização expressa do Poder Público, 
reconhecendo o direito de seus integrantes ao porte 
de armas. 

 

54. A Associação Beta não pode funcionar devido ao 
seu nítido caráter paramilitar. 

 

55. A dissolução compulsória das atividades da 
Associação Beta poderá ser realizada pelo Poder 
Executivo, ante o reconhecimento de sua natureza 
paramilitar.  

 

56. O cidadão tem o direito à mobilidade urbana 
eficiente e segura. Esforços em educação, uma 
engenharia de qualidade e fiscalização de trânsito, 
possibilitam a preservação da ordem pública e do 
bem-estar das pessoas nas vias públicas. 

 

57. As guardas municipais, apesar de não constarem 
no rol taxativo dos órgãos de segurança pública, 
integram o Sistema Único de Segurança Pública. 

 

58. As polícias do Distrito Federal possuem uma 
gestão híbrida uma vez que são organizadas e 
mantidas pelo União, contudo apenas as polícias 
civis subordinam-se ao Governador do DF, sendo 
que a polícia militar, o corpo de bombeiros militar e 
a polícia penal do DF se subordinam ao Presidente 
da República.  

 
 
 

DIREITO PENAL 
Antônio Pequeno 

59. Acerca das noções gerais de direito, julgue o item. 

No âmbito do direito penal, aplica‐se, em regra, o 

princípio do tempus regit actum, por meio do qual se 

deve aplicar a lei penal em vigor na data da prática 

do ato delituoso. No entanto, se a nova lei,  

 

mesmo não estando em vigor na data do crime, for 

mais benéfica ao acusado, deverá retroagir para ser 

aplicada no caso concreto. 

 

60. Considerando esse dispositivo legal, bem como os 

princípios e as repercussões jurídicas dele 

decorrentes, julgue o item que se segue. 

O presidente da República, em caso de extrema 

relevância e urgência, pode editar medida provisória 

para agravar a pena de determinado crime, desde 

que a aplicação da pena agravada ocorra somente 

após a aprovação da medida pelo Congresso 

Nacional. 

 

61. Acerca do delito de homicídio doloso, julgue o item 

abaixo: 

Constitui forma qualificada desse crime o seu 

cometimento por milícia privada, sob o pretexto de 

prestação de serviço de segurança, ou por grupo de 

extermínio. 

 

62. segundo o Código Penal brasileiro, bem como o 

entendimento dos Tribunais Superiores, julgue o 

item: 

o ato de constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou 

para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, 

tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, 

constitui, em tese, o crime de roubo qualificado. 

 

63. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item 

a seguir. 

Não se aplica a lei penal brasileira a crimes 

cometidos dentro de navio que esteja a serviço do 

governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja 

ancorada em território estrangeiro. 
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64. Conforme o Código Penal, julgue o item 

Caracteriza o crime de calúnia imputar a alguém fato 

ofensivo à sua reputação. 

 

65. Conforme o Código Penal, julgue o item 

No tráfico de pessoas se o agente for primário e não 

integrar a organização criminosa a pena é reduzida. 

 

66. Tendo como referência a jurisprudência sumulada 

dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, 

acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, 

aplicação da lei penal e institutos. 

Na hipótese de tentativa de subtração patrimonial e 

morte consumada, o agente responderá pelo crime 

de latrocínio consumado. 

 

67. Joaquim, funcionário público, estando em gozo de 

férias, exigiu de Peterson a quantia de R$ 50.000,00 

para não devassar a escrituração de sua empresa e 

autuá-lo por sonegação de impostos, quando 

reassumir seu cargo de fiscal de rendas. Joaquim 

cometeu crime de concussão. 

 

68.  Acerca dos crimes contra a Administração Pública, 

julgue o item. 

O crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do 

Código Penal, é classificado como crime funcional 

impróprio, pois somente pode ser praticado por 

quem ostente a qualidade de funcionário público. 

 

69. Considerando o que dispõe o Código Penal, o crime 

de dano é qualificado se cometido durante o repouso 

noturno. 

 

70. 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 auto acusação falsa. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira 

 

71. A lei processual penal não admite interpretação 
extensiva, mas admite aplicação analógica e o 
suplemento dos princípios gerais do direito.  

 

72. Em relação à aplicação da lei processual penal, a 
lei nova e mais gravosa ao réu terá aplicação 
imediata somente para os novos processos que se 
tiverem iniciado depois de sua promulgação. 

 

73. Quanto a lei processual no tempo, julgue o item 
que segue. No Brasil é adotado no processo penal o 
sistema da unidade processual, um complexo de atos 
inseparáveis uns dos outros, isto é, em todo o 
processo apenas poderá ser aplicada uma lei 
processual. 

 

74. Durante o trâmite de um Inquérito Policial 
instaurado para apuração de crime de homicídio 
tentado a vítima apresenta requerimento ao 
Delegado de Polícia para realização de uma 
diligência que entende ser útil para apuração da 
verdade real. O Delegado de Polícia, entendendo ser 
impertinente o requerimento e a diligência 
solicitada, deixa de realizar a diligência, em razão do 
caráter de discricionaridade do Inquérito Policial. 

 

75. Sobre o inquérito policial, julgue o item a seguir. 
Constatado, após a instauração do inquérito e 
conclusão das investigações, que a conduta do 
indiciado foi amparada pela legítima defesa, poderá 
a autoridade policial determinar diretamente o 
arquivamento do procedimento. 
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76. 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. 

 

77. O Ministério Público não pode requerer a 
devolução do inquérito policial para novas 
diligências imprescindíveis ao oferecimento da 
denúncia, diante da sua característica de 
indisponibilidade. 

 

78. No flagrante presumido, ficto ou assimilado, o 
agente é preso logo depois de cometer a infração, 
com instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele o autor da infração penal. 
Nesse caso, a lei não exige que haja perseguição, 
ocasião em que a pessoa é encontrada logo depois da 
prática do ilícito com coisas que presumam ser autor 
da infração.  

 

79. Acerca da disciplina sobre prisão em flagrante, 
analise o item a seguir.  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. E, em até 24 (vinte e 
quatro) horas após a realização da prisão, será 
encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em 
flagrante e, caso o autuado não informe o nome de 
seu advogado, cópia integral para a Defensoria 
Pública e ao Ministério Público. 

 

80. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão 
determinada no mandado de prisão registrado no 
Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da 
competência territorial do juiz que o expediu. 
Porém, se o réu, sendo perseguido, passar ao 
território de outro município ou comarca, o executor 
não poderá efetuar a sua prisão, devendo ser o fato 
comunicado à autoridade local para que prossiga na 
diligência. 

 

 

81. De acordo com a Lei 9.099/1995 analise o item 
subsequente. A citação será pessoal e far-se-á no 
próprio Juizado, sempre que possível, ou por 
mandado. E não encontrado o acusado para ser 
citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao 
Juízo comum para adoção do procedimento previsto 
em lei 

 

82. Acerca do benefício da suspensão condicional do 
processo previsto na Lei n.º 9.099/1995, é aplicável 
o benefício no caso de crimes cuja pena mínima não 
seja superior a um ano, ainda que, em razão da 
continuidade delitiva, a soma das penas mínimas 
cominadas aos delitos supere um ano. 

 
 

DIREITOS HUMANOS 
Lilian Novakoski 

 

Sobre os Direitos Humanos, julgue: 

83. Os direitos humanos são voltados para questões 
estritamente políticas e de liberdades individuais, 
não tutelando direitos que se relacionem com a 
esfera econômica ou cultural.  

 

84. Os direitos humanos são um conjunto de direitos 
que representam valores essenciais previstos em 
Tratados Internacionais e Constituições. Pela 
fundamentalidade material dos direitos humanos, 
mesmo não expresso em Tratados ou Constituições, 
direitos devem ser protegidos, o que é indispensável 
para a promoção da dignidade da pessoa humana.   

 

85. O fundamento racional dos Direitos Humanos se 
baseia na ideia que os direitos humanos são 
extraídos da razão humana, após reflexão lógica e 
laica.  

 

86.Para que um Estado seja responsabilizado 
internacionalmente por violações de direitos 
humanos, basta que o Estado seja parte de 
Organismo Oficial Internacional que, após receber 
denúncias contra uma nação, poderá proceder 
investigações e impor sanções ao Estado-Parte.  
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Acerca dos Direitos Humanos na Constituição, 
Direitos Fundamentais e a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, julgue: 

 

87. Para que um tratado internacional que trate de 
Direitos Humanos seja celebrado de forma 
definitiva, basta a assinatura e vontade do 
Presidente da República, que, ao representar o Brasil 
perante a comunidade internacional, assume 
compromissos internacionais.  

 

88. Os tratados internacionais sobre direitos 
humanos, aprovados em cada casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
terão natureza constitucional, como o que ocorreu 
com a aprovação do Tratado de Marraqueche para 
facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas 
cegas, com deficiência visual ou com outras 
dificuldades para ter acesso ao texto impresso. 

 

89.A Constituição resguarda o direito de sigilo 
telefônico, que comporta exceções fixadas na norma, 
entendendo o STF que nesta exceção constitucional 
inclui-se o sigilo das comunicações de dados 
telemáticos, visto que inexistem garantias 
individuais de ordem absoluta, mormente com o 
escopo de salvaguardar práticas ilícitas.  

 

90. A Constituição Federal enumera direitos 
fundamentais, que possuem aplicação imediata, 
porém, possibilita que novos direitos sejam 
reconhecidos seguindo as regras estabelecidas em 
lei.  

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

 

Julgue os itens que se seguem, a respeito de 
arquitetura cliente-servidor e TCP/IP. 

91. O protocolo da camada de transporte TCP oferece 
um serviço confiável, orientado à conexão, além de 
controle de congestionamento, evitando assim que 
outras conexões em rede encham os enlaces e 
roteadores durante a troca de dados entre máquinas. 

 

92. No sistema VoIP são necessários protocolos de 
operação e controle em tempo real, como o 
protocolo RTP, que opera em conjunto com outros 
protocolos de transporte do modelo TCP/IP. 

 

93. Considerando um serviço DNS (domain name 
system), durante um pedido de resolução de nomes 
a um servidor, esse pedido geralmente é 
transportado pelo protocolo FTP, que busca os 
servidores DNS primário e secundário solicitados. 

 

94. Em comunicação de e-mail, o sistema IMAP é o 
protocolo que permite acessar os conteúdos 
requisitados pelas máquinas clientes, mas impede 
que elas se comuniquem diretamente com o servidor 
da conta, os servidores que armazenam as 
mensagens. 

 

95. Considerando o protocolo seguro IPSec, operando 
pelo algoritmo AES, na camada de rede do modelo 
OSI e TCP/IP ele é capaz de criptografar os pacotes 
em uma comunicação entre estação para estação por 
meio de uma chave simétrica 

 

Sobre redes de comunicação e topologia, julgue os 
próximos itens. 

96. Considerando que uma empresa receba o sinal da 
internet por cabo de fibra ótica diretamente em seu 
aparelho de modem/roteador e espalha o sinal para 
a rede interna através de um dispositivo que 
funciona como um ponto de encontro, permitindo 
que eles se comuniquem por cabos de rede. Nesta 
situação, esse dispositivo pode ser um switch de 
rede. 

 

Analisando os conceitos básicos e procedimentos 
associados à Internet e à intranet e servidores de 
rede, julgue os próximos itens. 

97. Rede do tipo Extranet, considerada uma extensão 
da rede Intranet, tem como um dos objetivos 
principais compartilhar dados e informações de 
forma externas e segura. Normalmente isso acontece 
quando alguns usuários devidamente autorizados a 
acessar essa rede estão fora do ambiente 
empresarial. 
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No que diz respeito às redes LANs e WANs e aos 
protocolos e serviços de redes de computadores, 
julgue o item subsecutivo. 

98. As redes WANs, redes de longa distância, não 
utilizam equipamentos roteadores para transmissão 
entre os enlaces, pois esses equipamentos são caros, 
difíceis de serem configurados e afetam o 
desempenho da rede. 

 

A respeito de criptografia e segurança em rede, julgue 
o item subsequente. 

99. O protocolo IPsec pode criptografar os pacotes em 
uma comunicação e ser utilizado no modo de 
transporte, durante o tunelamento, por exemplo. 

 

Um Técnico elaborou a seguinte planilha no Microsoft 
Excel 2013, em português:  

 

Para fins de orçamentação de uma obra, foi feita a 
cotação de um equipamento em cinco diferentes 
lojas. Os valores obtidos foram registrados na coluna 
B, da linha 2 à linha 6, de uma planilha elaborada em 
Excel, conforme ilustrado na figura anterior. Nas 
linhas 8 e 9 da coluna B dessa planilha, estão 
registradas, respectivamente, a média aritmética e a 
mediana dos preços cotados, calculadas usando-se 
comandos do próprio Excel. 

A partir das informações precedentes, julgue o item 
que se segue, a respeito das fórmulas da ferramenta 
Excel. 

 

 

 

100. A fórmula estatística MED(B2:B6) permite o 
cálculo da mediana entre os preços cotados. 

 

Sobre edição de documentos de texto, julgue a 
próxima afirmação 

101. No Microsoft Office Word, o botão , presente 
na guia referências, quando acionado, apresentará 
ao usuário erros de ortografia e gramática.  

 

Julgue o item seguinte com relação aos ambientes 
Windows e Linux. 

102. O comando cp em Linux permite copiar apenas 
os arquivos ocultos de um diretório. 

 

Julgue o item seguinte, no que se refere às políticas de 
acesso aos documentos de arquivo, às ontologias e 
aos metadados.  

103. Metadados são considerados dados ocultos de 
planilhas que não podem ser visualizados pelo 
programa Excel, apenas por programas de banco de 
dados. 

 

Considerando a versão em Português e instalação 
padrão, julguei o próximo item a respeito do 
navegador de internet Mozilla Firefox. 

104. O browser Mozilla Firefox possui o recurso de 
salvar senhas automaticamente durante a navegação 
do usuário, mesmo em janela de navegação 
privativa. 

 

Considerando o navegador de internet Google 
Chrome, julgue o próximo item. 

105. O conjunto de teclas de atalho para se selecionar 
todo o conteúdo de uma página é CTRL + T. 

 

 

 

 

 

 

 



13 
3º Simulado de Reta Final PCDF – Escrivão – 11/07/2021 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Jhoni Zini 

Para compor a comissão de formatura dos candidatos 
aprovados no concurso da Polícia Federal, 
candidataram-se 20 pessoas: 12 mulheres e 8 
homens. Considerando essa situação hipotética, 
julgue os itens a seguir. 

106. Se a comissão deverá ser formada por dois 
homens e duas mulheres, então há mais de 1.800 
formas distintas de formar essa comissão. 

 

107. Se a comissão deve ser composta por 5 pessoas 
de forma que se tenha sempre pelo menos 3 
mulheres, então essa comissão poderá ser formada 
de mais de 11.000 maneiras distintas. 

 

108. Sendo definido que a comissão deve ser 
composta por 4 pessoas, em que um será o 
coordenador, um o tesoureiro, um será responsável 
por fazer cotações de preços e o último por serviços 
gerais, haverá menos de 5.000 formas distintas de 
montar essa comissão. 

 

109. Escolhendo-se aleatoriamente 2 pessoas entre os 
20 candidatos, a probabilidade de serem ambas 
mulheres é superior a 0,33. 

 

Considerando a sentença P: “Se o vírus é incontrolável, 
então a culpa pelas mortes não é de ninguém”, julgue 
os itens a seguir. 

110. A proposição P significa que “o vírus ser 
incontrolável é condição necessária para a culpa 
pelas mortes não ser de ninguém”. 

 

111. A proposição P é logicamente equivalente a “Se a 
culpa pelas mortes é de todos, então o vírus é 
controlável”. 

 

112. A negação da proposição P estará corretamente 
expressa por “o vírus é incontrolável, mas a culpa 
pelas mortes é de alguém”.  

 

 

 

Tendo como referência as funções 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 8𝑥 +
12  e 𝑔(𝑥) = −𝑥2 + 6  em que −∞<x<+∞, julgue os 
itens que se seguem. 

 

113. O valor máximo da função f ocorre quando x = 4.    

 

114. Quando x = 1, o valor de f(x).g(x) será igual a 25. 

 

115. Os pontos onde as funções f e g se interceptam 
são (1, 5) e (3, -3). 

 

Considerando que uma pessoa tenha aplicado um 
capital pelo período de 10 anos e que, ao final do 
período, ela tenha obtido o montante de R$ 
60.000,00, julgue os itens a seguir. 

116. Se o montante corresponder a 150% de uma 
dívida do aplicador em questão, então o valor dessa 
dívida será superior a R$35.000,00. 

 

117. Se o valor da dívida era superior ao montante 
obtido, mas na hora do pagamento, a pessoa obteve 
um desconto de 20% e pagou pela quitação total da 
dívida exatamente R$ 60.000,00, o valor original da 
dívida, sem o desconto de 20%, era de R$ 72.000,00. 

 

Uma pesquisa foi feita envolvendo 300 agentes da 
Polícia Federal sobre a sua preferência em relação a 
duas atividades: investigação de fraudes Financeiras 
e Investigação de tráfico internacional de drogas. 
150 agentes disseram gostar das duas atividades e 
50 disseram não gostar de nenhuma das duas 
atividades. Sobre essa situação hipotética, julgue os 
itens a seguir. 

 

118. O número de agentes que gostam somente de 
investigação de fraudes financeiras é igual a 50. 

 

119. O número de agentes que gostam de somente 
uma atividade é superior a 90. 

 

120. menos de 200 agentes disseram gostar de pelo 
menos uma das duas atividades. 
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Prova Discursiva  
Carlos Roberto 

Inédita  

“Trata-se de um crime de ódio. O conceito surgiu na década de 1970 com o fim de reconhecer e dar 

visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e violência sistemática contra as mulheres, que, em 

sua forma mais aguda, culmina na morte. Essa forma de assassinato não constitui um evento isolado e nem 

repentino ou inesperado; ao contrário, faz parte de um processo contínuo de violências, cujas raízes 

misóginas caracterizam o uso de violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos 

e sexuais, como o estupro, e diversas formas de mutilação e de barbárie.” 

Eleonora Menicucci, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 

(Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República). Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/ 

blog/atualidades-vestibular/entenda-a-lei-do-feminicidio-e-por-que-e-importante/. Acesso em: 13/01/2019. 

 

O início do ano de 2018 foi marcado pelo assassinato de Marielle Franco, que chocou a população 

brasileira. Mulher, negra, mãe e moradora da favela da Maré, Marielle Franco era vereadora da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro e, no dia 14 de março, foi morta em um atentado. Treze tiros atingiram o 

veículo onde ela estava. A comoção pública e a transformação de seu nome em símbolo de resistência são 

sinais de que a violência contra a mulher está deixando de ser naturalizada. 

Atlas da Violência 2018. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/ 

stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf. Acesso em: 13/01/2019. 

 

A partir das ideias dos textos precedentes, que têm caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema: 

FEMINICÍDIO: PROBLEMA SOCIAL A SER ENFRENTADO NO BRASIL 

Em seu texto, aborde, necessariamente: 

a) o feminicídio como problema social; [valor: 9,50 pontos]  

b) o feminicídio como expressão da desigualdade de gênero; [valor: 9,50 pontos] 

c) o papel da polícia civil no enfrentamento da situação. [valor: 9,50 pontos] 

 

 

 

 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/
http://www.ipea.gov.br/
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Folha de resposta 
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Preencha o Gabarito 
 

https://bit.ly/Simulado-PC-DF-Escrivão-11-07-21 

 

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 
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