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Simulado Especial
Simulado Premonição PCDF Agente
Nome:

___________________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO
1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PCDF para Agente de Polícia Civil;
2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”.
4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia
Concursos;
5 – Os participantes têm das 8:30 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF;
7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos.
8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área
do aluno.

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-16-08
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PORTUGUÊS
Adriana Figueiredo / Patrícia Manzato

Leia o texto para responder os itens 01 a 09:
Amigos, a bola foi atirada no fogo como uma Joana
d’Arc. Garrincha apanha e dispara. Já em plena corrida, vai
driblando o inimigo. São cortes límpidos, exatos, fatais. E, de
repente, estaca. Soa o riso da multidão — riso aberto,
escancarado, quase ginecológico. Há, em torno do Mané, um
marulho de tchecos. Novamente, ele começa a cortar um,
outro, mais outro. Iluminado de molecagem, Garrincha tem
nos pés uma bola encantada, ou melhor, uma bola
amestrada. O adversário para também. O Mané, com
quarenta graus de febre, prende ainda o couro.
A partida está no fim. O juiz russo espia o relógio.
E o Brasil não precisa vencer um vencido. A
Tchecoslováquia está derrotada, de alto a baixo, da cabeça
aos sapatos. Mas Garrincha levou até a última gota o seu
“olé” solitário e formidável. Para o adversário, pior e mais
humilhante do que a derrota, é a batalha desigual de um só
contra onze. A derrota deixa de ser sóbria, severa, dura
como um claustro. Garrincha ateava gargalhadas por todo o
estádio. E, então, os tchecos não perseguiram mais a bola.
Na sua desesperadora impotência, estão quietos. Tão
imóveis que pareceram empalhados.
Garrincha também não se mexe. É de arrepiar a
cena. De um lado, uns quatro ou cinco europeus, de pele
rósea como nádega de anjo; de outro lado, feio e torto, o
Mané. Por fim, o marcador do brasileiro, como única reação,
põe as mãos nos quadris como uma briosa lavadeira. O juiz
não precisava apitar. O jogo acabava ali. Garrincha arrasara
a Tchecoslováquia, não deixando pedra sobre pedra. Se
aparecesse, na hora, um grande poeta, havia de se
arremessar, gritando: — “O homem só é verdadeiramente
homem quando brinca!”.

Em relação aos sentidos e às construções linguísticas
do texto precedente, julgue os itens a seguir:
01. De acordo com o autor, um traço do
comportamento brasileiro pode ser visto em um dos
grandes jogadores de futebol, Garrincha.
02. Pode-se inferir do texto que o jogo de futebol é
caracterizado pela molecagem, dentro e fora dos
estádios.
03. Seriam mantidos o sentido e a correção
gramatical, caso o conectivo destacado em “Por fim,
o marcador do brasileiro, como única reação, põe as
mãos nos quadris como uma briosa lavadeira” (3º
parágrafo) fosse substituído por “porquanto”.
04. O trecho “um marulho” (1º parágrafo) poderia ser
substituído por “uma balbúrdia”, sem alterar o
sentido original do texto.
05. Os termos destacados em “A partida está no fim”
(2º parágrafo) e “O jogo acabava ali.” exercem a
mesma função sintática.
06. Seriam mantidos o sentido e a correção
gramatical, caso a vírgula antes de “num jogo de alto
patético” no trecho “o Mané põe, num jogo de alto
patético, um traço decisivo do caráter brasileiro:” (4º
parágrafo) fosse suprimida.

Num simples lance isolado, está todo o Garrincha,
está todo o brasileiro, está todo o Brasil. E jamais Garrincha
foi tão Garrincha, ou tão homem, como ao imobilizar, pela
magia pessoal, os onze latagões tchecos, tão mais sólidos,
tão mais belos, tão mais louros do que os nossos. Mas vejam
vocês: de repente, o Mané põe, num jogo de alto patético,
um traço decisivo do caráter brasileiro: — a molecagem.

07. O uso da forma verbal “arrasara” (3º parágrafo)
pode ser substituído por “tinha arrasado”, sem que
haja alteração de sentido original do trecho.

Nelson Rodrigues

09. O narrador estabelece diálogo com os leitores,
tanto no primeiro quanto no último parágrafos,
como forma a chamar sua atenção para momentos
importantes no texto.

(Disponível em <https://contobrasileiro.com.br/tag/cronica-de-nelsonrodrigues/> Acesso em 11 ago. 2021)

08. O texto é uma crônica,
predominantemente narrativos.

com

trechos
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Leia o trecho da matéria para responder os itens
10 a 16:
A criação da Intendência-Geral de Polícia é
considerada o marco histórico da Polícia no Brasil, sendo
compartilhado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
e pela Polícia Civil do Distrito Federal.
Historicamente, a instituição passou por diversas
transformações. Em 1830, o Código Criminal do Império do
Brasil, estabeleceu em cada município e província da Corte,
o cargo de Chefe de Polícia, auxiliado por delegados e
subdelegados. Em 1871, foi criado o Inquérito Policial,
sendo instituído, como requisito para o exercício do cargo
de Chefe de Polícia, o "notável saber jurídico". Com a
Proclamação da República, em 1889, os serviços de polícia
passaram a ser regulamentados por leis estaduais, sendo
que, em 1902, o Presidente da República, Rodrigues Alves,
reformou o serviço policial da capital, denominando-o
Polícia Civil do Distrito Federal. O Presidente da República
Eurico Gaspar Dutra, em 1946, instituiu 21 de abril como
dia das polícias Civis e militares e, como patrono da
instituição, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes. No decorrer do governo Vargas, a polícia Civil
do Distrito Federal foi transformada em Departamento
Federal de Segurança pública – DFSP, que no governo
Juscelino Kubitschek, com a mudança da Capital Federal,
transferiu sua sede para Brasília e incorporou servidores da
Guarda Especial de Brasília – GEB.
Atualmente, as polícias civis são dirigidas por
delegados de polícia de carreira e possuem a incumbência,
ressalvada a competência da união, de exercer as funções
de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto
as militares, conforme estabelecido na Constituição
Federal.
Disponível em <https://www.pcdf.df.gov.br/institucional/historia-dapolicia-civil-do-distrito-federal> Acesso em 11 ago. 2021.)

No que se refere aos sentidos e às construções
linguísticas do texto precedente, julgue os itens a
seguir:
10. A criação da Polícia Civil do Distrito Federal
coincide com a promulgação do Código Criminal do
Império do Brasil.

12. A oração reduzida de gerúndio “sendo
compartilhado pela Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro e pela Polícia Civil do Distrito Federal” (1º
parágrafo) poderia ser desenvolvida da seguinte
forma, mantidos o sentido e a correção gramatical: já
que foi compartilhado pela Polícia Civil do Estado do
Rio de Janeiro e pela Polícia Civil do Distrito Federal.
13. A supressão do artigo masculino destacado no
trecho “o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes” (2º parágrafo) prejudica a correção
gramatical.
14. Para que a oração “que no governo Juscelino
Kubitschek, com a mudança da Capital Federal,
transferiu sua sede para Brasília” (2º parágrafo)
esteja de acordo com a norma culta, é necessária a
inserção de uma vírgula antes de “no governo
Juscelino Kubitschek”.
15. O texto é predominantemente argumentativo, com
trechos descritivos.
Leia a canção abaixo para responder os itens 16 a
20:
Com açúcar, com afeto
Com açúcar, com afeto
Fiz seu doce predileto
Pra você parar em casa
Qual o quê
Com seu terno mais bonito
Você sai, não acredito
Quando diz que não se atrasa
Você diz que é operário
Vai em busca do salário
Pra poder me sustentar

11. Infere-se do texto que há melhorias em termos de
organização das polícias civis, se comparadas com a
sua criação.

Qual o quê
No caminho da oficina
Há um bar em cada esquina
Pra você comemorar
Sei lá o quê
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Sei que alguém vai sentar junto

INGLÊS

Você vai puxar assunto
Discutindo futebol

Andrea Belo

Texto para questões 21 e 22

E ficar olhando as saias
De quem vive pelas praias
Coloridas pelo sol
Vem a noite e mais um copo
Sei que alegre ma non troppo
Você vai querer cantar
Na caixinha um novo amigo
Vai bater um samba antigo
Pra você rememorar
Chico Buarque

Em relação aos sentidos e às construções linguísticas
do texto precedente, julgue os itens a seguir:
16. A canção tem uma estrutura narrativa, no qual a
mulher conta a atitude do marido.

TURKEY IS IN THE GRIPS OF A NATIONWIDE
WILDFIRE EMERGENCY.
HELP US SUPPORT WILDLIFE RESCUE EFFORTS
Right now, Turkey is being ravaged by one of the
most devastating wildfires the country has seen. Our hearts
go out to all the families and communities directly affected by
the wildfires.
Turkey's forests are home to many unique species
that do not live anywhere else on our planet. However, the
nation is rapidly losing nature and wildlife for various
reasons, with fires being one of them.
As the fires spread, at least 144 spots in more than
30 provinces have been affected by the wildfires in the last 7
days. Antalya province alone hosts 11,870 species, of which
1,421 are endemic and 121 are endangered.

17. Infere-se da canção que o narrador estabelece um
diálogo com o leitor/ouvinte.

Turkey's forests, which produce 42 million tons of
oxygen per year, hold approximately 90 million tons of
carbon, protect our soil and water, and host millions of
creatures, are a source of life for approximately 10 million
people.

18. O uso da palavra “saias” na 2ª estrofe exemplifica
linguagem figurada.

But with more than 2,000 forest fires occurring
every year since 1990, destroying an average of 10,000
hectares of land, we become more vulnerable to the effects of
the climate crisis.
(https://lp.panda.org/turkey-wildfires)

19. Seria mantida a correção gramatical e as relações
de sentido entre as informações do texto, caso a
oração “Sei que alguém vai sentar junto” fosse
reescrita da seguinte forma: “Sei que alguém sentará
junto”.
20. Pode-se afirmar que as orações “Sei lá o quê” (1ª
estrofe) e “Pra você rememorar” (2ª estrofe)
exercem a mesma função sintática.

On the previous text and the vocabulary used in it,
judge the items below:
21. The fire consequences is reflected in the sentence
“However, the nation is rapidly losing nature and
wildlife for various reasons, with fires being one of
them”
22. In the sentence “Turkey's forests are home to
many unique species that do not live anywhere else
on our planet”, The term “that” refers to the forests.
23. The text about the fire states that there are lots of
endagered animals, in extintion and the number they
mention about the extintion is 121
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Texto para questões 24 e 25

LODF

This year’s Olympic Games may be closed to most
spectators because of COVID-19, but the eyes of the world are
still on the athletes thanks to dozens of cameras recording
every leap, dive and flip. Among all that broadcasting
equipment, track-and-field competitors might notice five
extra cameras—the first step in a detailed 3-D tracking
system that supplies spectators with near-instantaneous
insights into each step of a race or handoff of a baton (…)
Scientific American_ JULY, 27th, 2021

On the previous text and the vocabulary used in it,
judge the items below:
24. It is correct to say that updated equipment was
used.
25. In the sentence “the first step in a detailed 3-D
tracking system that supplies spectators with nearinstantaneous insights into each step of a race or
handoff of a baton” the term “that” can be replaced
by “which” with no changing of meaning.

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL
Leandro Signori

26. Atendendo ao disposto na Constituição
republicana de 1891, a Comissão Exploradora do
Planalto Central do Brasil, chefiada por Luís Cruls,
delimitou um espaço físico de 14.400 km² destinado
ao estabelecimento da futura Capital Federal.
27. A Constituição Federal de 1988 veda a divisão do
Distrito Federal em municípios. A divisão por
regiões administrativas possibilita a gestão
territorial dos serviços públicos prestados pelo
governo distrital.
28. A experiência de planejamento urbano que
presidiu a construção de Brasília foi seguida, em
larga medida, pelos projetos de ocupação das áreas
vizinhas à nova capital, inaugurada em 1960. Isso se
refletiu na facilidade de implantação da Região
Integrada de Desenvolvimento (RIDE), que
desenvolve políticas públicas que minimizam ao
extremo as pressões por emprego e por serviços
essenciais das populações do Entorno sobre o
Distrito Federal.

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. Segundo à LODF julgue o item a seguir.
Aos integrantes das categorias de agente de polícia,
agente policial de custódia e escrivão de polícia é
garantida a autonomia funcional na elaboração e no
conteúdo dos atos legais delegados ou próprios sob
sua responsabilidade.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
Marcos Girão

Com relação à Lei de Abuso de Autoridade, julgue os
itens a seguir:
30. Pedro, Delegado da PC DF responsável por uma
investigação ainda em andamento sobre suposta
prática de crime de pedofilia, divulgou em sua rede
social, antes de finalizado o inquérito, que já tinha
certeza de que o investigado era o culpado pelo
crime. Nessa situação, Pedro poderá ser
responsabilizado por crime de abuso de autoridade,
punível com detenção de seis meses a dois anos,
além de multa.
31. Qualquer agente público, servidor ou não, da
administração direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de Território pode
ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade,
ainda que não tenha a finalidade específica de
prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a
terceiro, ou, ainda, que não tenha praticado a
conduta por mero capricho ou satisfação pessoal.
32. Conforme a Lei 9.264/96, os integrantes da
carreira de Policial Civil do Distrito Federal poderão
ser cedidos – a critério do Governador do Distrito
Federal – para o exercício de cargo em comissão em
qualquer órgão considerado estratégico da
administração pública do DF. Este é o único caso de
cessão possível a um servidor integrante dessas
carreiras que esteja cumprindo período de estágio
probatório.
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33. Em casos de cessão de policiais civis do Distrito
Federal à Presidência ou à Vice-presidência da
República, ficam suspensos todos os direitos e
vantagens da carreira policial.
Julgue os itens a seguir a partir do entendimento do
regime jurídico peculiar dos funcionários policiais
civis da União e do Distrito Federal.
34. Será suspenso pelo prazo máximo de noventa dias,
mediante processo disciplinar regular, um Agente de
Polícia da PC DF que, para ingressar na corporação,
omitiu fato que impossibilitaria a sua matrícula na
Academia Nacional de Polícia.
35. É proibido ao policial civil do Distrito Federal
permutar o serviço com outro colega policial,
independente de autorização da autoridade
competente.
Conforme o que dispõe o Regimento Interno da Policia
Civil do Distrito Federal, analise e julgue as
assertivas:
36. O Regimento Interno apresenta um rol
exemplificativo de atribuições dos Agentes de Polícia
da PC DF, já que eles podem desempenhar outras
atividades que se enquadrem no âmbito de suas
atribuições, ou determinadas por superior
hierárquico e inerentes à atividade policial.
37. Tanto o Diretor-Geral de Polícia Civil quanto o ExDiretor-Geral de Polícia Civil são membros natos do
Conselho Superior de Polícia Civil do Distrito
Federal.
38. É uma das atribuições da Divisão de Recursos
Humanos do Departamento de Administração Geral
da PC DF submeter à aprovação superior, planos,
programas e projetos relativos a processos de
formação e aperfeiçoamento dos recursos humanos
da Polícia Civil e de conveniados, sugerindo os
recursos financeiros e materiais necessários ao seu
desenvolvimento.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Carlos Henrique

João, candidato ao cargo de policial civil do distrito
federal, considerado apto na avaliação médica das
condições de saúde física e mental, foi convocado
para o teste de aptidão física, em que uma das provas
consiste em uma corrida de 2.000 metros em até 11
minutos.
Como Joao não é atleta profissional, ele planeja
completar o percurso no tempo máximo exato,
aumentando de uma quantidade constante, a cada
minuto, a distância percorrida no minuto anterior.
Assim, João, seguindo seu plano, pretende correr
125 metros no primeiro minuto e aumentar de 11
metros a distância percorrida em cada minuto
anterior.
Julgue os itens seguintes:
39. João percorrerá no sétimo minuto mais de 190
metros
40. Nesse caso, se João, seguindo seu plano, correr 125
metros no primeiro minuto e aumentar de 11 metros
a distância percorrida em cada minuto anterior, ele
completará o percurso no tempo regulamentar.
41. Maria está em uma fila que tem, ao todo, 37
pessoas. O número de pessoas à frente de Maria é o
triplo do número de pessoas atrás dela. O tempo
máximo de atendimento de cada pessoa da fila é de
3 minutos.
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Julgue o item seguinte:
Tomando como referência o início do atendimento,
Maria será atendida, no máximo, em um tempo
inferior a 1h e 20 min
Numa pesquisa realizada com 100 pessoas sobre a
forma de se locomoverem para o trabalho,
constatou-se que:

44. Considerando-se que apenas um dos cinco amigos
mentiu, pode-se concluir que quem não pagou a
conta foi o Ercílio, porém ele não é o mentiroso.

• 22 usam ônibus e moto;

Vilma, Marta e Cláudia trabalham em uma mesma
agência bancária. Vilma está nesse emprego há 5
anos, Marta, há 7 anos e Cláudia, há 12 anos. Para
premiar a eficiência dessas funcionárias, a direção
do banco concedeu-lhes uma bonificação de R$
12.000, que deverão ser divididos entre as três, de
forma diretamente proporcional aos respectivos
tempos de serviço.

• 15 usam automóvel e moto;

Julgue o item seguinte:

• 45 usam ônibus;
• 51 usam automóvel;
• 32 usam moto;
• 18 usam ônibus e automóvel;

• 6 usam os três meios de transporte.
Julgue os itens seguintes:
42. Analisando os dados apresentados, conclui-se que
o número de pessoas que NÃO utiliza nenhum dos
três meios de transporte mencionados é superior a
20
43. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa que usa
ônibus, a probabilidade de ela usar os três meios de
transporte é superior a 13%
Na mesa de um bar estão cinco amigos: Arnaldo,
Belarmino, Cleocimar, Dionésio e Ercílio. Na hora de
pagar a conta, eles decidem dividi-la em partes
iguais. Cada um deles deve pagar uma quota. O
garçom confere o valor entregue por eles e nota que
um deles não entregou sua parte, consegue detê-los
antes que deixem o bar e os interroga, ouvindo as
seguintes alegações:
I. Não fui eu nem o Cleocimar, disse Arnaldo;
II. Foi o Cleocimar ou o Belarmino, disse Dionésio;
III. Foi o Ercílio, disse Cleocimar;
IV. O Dionésio está mentindo, disse Ercílio;
V. Foi o Ercílio ou o Arnaldo, disse Belarmino.
Julgue o item seguinte:

45. Vilma receberá de bonificação um valor inferior a
R$ 3.000,00

Em uma filial do Estratégia Concursos, 65% dos
funcionários trabalham na edição, 23% trabalham
no marketing e os 24 funcionários restantes
trabalham no telemarketing.
Julgue o item seguinte:
46. A quantidade de funcionários que trabalham na
edição é superior a 130
47. Considere que, com a aquisição de novos
equipamentos, o tempo para se digitalizar uma
página, que era de 22 segundos, passou a ser de [22
– 22 × P] segundos, em que P correspondente à
dízima periódica 0,27272727.... Nessa situação, com
os novos equipamentos, a digitalização de uma
página passou a ser feita em um tempo inferior a 18
segundos
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Considere, abaixo, as afirmações e o valor lógico
atribuído a cada uma delas entre parênteses.

52. A divulgação indevida da imagem de uma pessoa
só é indenizável se houver ofensa a sua reputação.

1) Ou Junior é pintor, ou Bia não é cozinheira
2) Se César é matemático, então Junior não é pintor
3) Bia é cozinheira ou Ana não é motoqueira
48. Se as proposições compostas 1), 2) e 3) possuem,
respectivamente, valorações F, F e V, pode-se
concluir que a proposição “César é matemático e Ana
não é motoqueira” possui valoração V

Considere que a tabela abaixo mostra o número de
prisões efetuadas pela Polícia Federal, em quatro
estados brasileiros, no período de um ano.

A fim de fazer um estudo, a PF elaborou 1.405
relatórios, um para cada uma das prisões
mencionadas na tabela acima, contendo o perfil da
pessoa presa. Com base nessas informações, julgue
os itens que se seguem, acerca de um relatório
escolhido aleatoriamente entre os citados acima.
49. A chance de que esse relatório corresponda a uma
vítima do sexo feminino é superior a 23%
50. Considerando que o relatório escolhido
corresponda a uma vítima do sexo masculino, a
probabilidade de que o acidente nele mencionado
tenha ocorrido no estado do RS é superior a 0,5

DIREITO CONSTITUCIONAL
Adriane Fauth

51. O Habeas Data, assim como o Mandado de
Segurança pode ser de natureza coletiva, podendo
inclusive ser impetrado por sindicato, para obter
dados de seus associados.

53. As inelegibilidades possuem justificativa de ordem
ética, daí porque, segundo a Constituição Federal são
inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou
afins, até o 2o grau ou por adoção dos senadores e
deputados federais.
54. Aqueles indivíduos desprovidos de nacionalidade,
dada a circunstância do seu nascimento, são
considerados heimatlos ou apátridas, contudo, são
titulares de direitos fundamentais.
55. As polícias do Distrito Federal, a polícia civil, a
polícia militar, o corpo de bombeiros militar e a
polícia penal, são órgãos de segurança pública
submetidos a uma gestão híbrida, ou seja, são
organizados e mantidos pela União, contudo são
subordinados ao Governador do DF, ademais, cabe a
lei federal e não distrital dispor sobre a utilização,
pelo Governo do Distrito Federal dessas polícias.
56. A garantia constitucional de irredutibilidade
salarial poderá ser relativizada, nos termos da CF,
através de acordo, convenção coletiva ou ato
unilateral.
Giuseppe, cidadão Italiano passou a residir no Brasil
no ano de 1984, em 1990 casou-se com uma
brasileira. No ano 2000 requereu a sua
naturalização.
Considerando a situação hipotética, julgue o item
abaixo:
57. Nos termos da Constituição Federal, para obter a
sua naturalização, em 2000, Giuseppe não teve que
se submeter às regras ordinárias de naturalização.
Foi necessário apenas que ele requeresse a
nacionalidade brasileira e comprovasse residência
ininterrupta no Brasil há mais de quinze anos e
inexistência de condenação penal, uma vez que
possui direito subjetivo à naturalização.
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Antônio Pequeno

65. São crimes contra a honra: a difamação, a ameaça
e a injúria.

Em relação aos crimes praticados por funcionário
público contra a administração em geral, julgue os
itens de 58 a 60

66. A exceção da verdade é um instituto exclusivo da
calúnia.

58. É pressuposto da prevaricação a obtenção de
vantagem econômica.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

DIREITO PENAL

Priscila Silveira

59. Considera-se funcionário público, para os efeitos
penais, apenas quem exerce cargo, função ou
emprego público de forma efetiva e remunerada.
60. A pena será aumentada da metade quando os
autores dos crimes previstos neste Capítulo forem
ocupantes de cargos em comissão ou de função de
direção ou assessoramento de órgão da
administração direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação instituída pelo poder
público.
Julgue os itens de 61 a 63 quanto aos crimes contra
o patrimônio:
61. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro,
é correto afirmar que a pena é aumentada quando o
sequestro supera, no mínimo, 48 horas.
62. O emprego de arma não aumenta a pena no delito
de extorsão.
63. O crime de furto ocorre quando o agente subtrai,
para si ou para outrem, coisa alheia móvel,
equiparando-se à coisa móvel, à energia elétrica ou a
qualquer outra que tenha valor econômico.
Sobre os crimes contra a honra, previstos no Código
Penal, julgue os itens 64 a 66
64. Não constitui injúria ou difamação punível a
ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela
parte ou por seu procurador.

67. De acordo com o Código de Processo Penal, a lei
processual penal não poderá ser aplicada
retroativamente quando, de qualquer modo,
favorecer o agente, aplicando-se inclusive aos fatos
anteriores, ainda que decididos por sentença
condenatória transitada em julgado.
68. Com relação às regras da lei processual no espaço
e no tempo, a lei processual penal tem aplicação aos
processos em trâmite no território brasileiro,
contudo, não sendo possível exclusão da jurisdição
pátria nos casos de imunidade dos agentes
diplomáticos e seus familiares que com eles vivam.
69. O princípio nemo tenetur se detegere tem aplicação
a toda a persecução penal e não somente em relação
ao mérito do interrogatório, não sendo aplicável o
direito ao silêncio quanto aos dados de qualificação.
70. A autoridade policial recebeu denúncia anônima
sobre a existência de um grupo que se destinava a
praticar roubos a agências bancárias. Diante da
notícia recebida, com base no entendimento dos
Tribunais Superiores, a autoridade policial, poderá
instaurar imediatamente inquérito policial para
apurar o fato, se fizer diligências para apurar a
verossimilhança das informações.
71. O inquérito policial não pode ser instaurado de
ofício ou a requerimento, tanto nos crimes de ação
pública quanto nos de ação privada, mas o
oferecimento da ação penal dependerá da vontade
da vítima nesse último caso.
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72. Apresentado o preso à autoridade competente,
ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua
assinatura, entregando a este cópia do termo e
recibo de entrega do preso. Se a prisão em flagrante
feita por agente policial não contar com testemunhas
da infração, apresentado o preso à Autoridade
Policial, esta não poderá lavrará o auto de prisão em
flagrante.
73. Com relação à Lei n. 7.960/89, que dispõe sobre
prisão temporária, decorrido o prazo contido no
mandado de prisão, a autoridade responsável pela
custódia deverá, após nova ordem da autoridade
judicial, colocar imediatamente o preso em
liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da
prorrogação da prisão temporária ou da decretação
da prisão preventiva
74. No tocante à liberdade provisória, com ou sem
fiança, o valor da fiança será fixado pela autoridade
que a conceder nos limites de 1 (um) a 200 (cem)
salários mínimos, quando se tratar de infração cuja
pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for
superior a 4 (quatro) anos
75. João foi denunciado pela prática de crime de
menor potencial ofensivo em um juizado especial
criminal de São Paulo-SP, mas não foi encontrado
para ser citado pessoalmente. Nessa situação
hipotética, o Juiz encaminhará as peças existentes ao
Juízo comum para adoção do procedimento previsto
em lei.

DIREITOS HUMANOS
Géssica Ehle

76. Os direitos humanos devem ser compreendidos
como um conjunto de faculdades e instituições, ou
como a somatória de atos, valores e normas que, em
cada momento histórico, concretizam as exigências
de dignidade, liberdade e igualdade humanas e que,
por sua característica de universalidade, prescindem
de positivação na esfera nacional e internacional.

77. Em respeito às características da historiciedade e
da vedação ao retrocesso, tem-se que os direitos
humanos que já tenham sido estabelecidos, não
poderão sofrer limitação ou diminuição, restando,
porém, vinculados ao desenvolvimento histórico e
cultural das sociedades.
78. Acerca da afirmação histórica dos direitos
humanos, observa-se que a atual concepção
atribuída a tais direitos se configura ao tempo da
Segunda Guerra Mundial, período marcado pelo
surgimento do Direito Humanitário, pela luta contra
a escravidão, caracterizada pelo firmar do Ato Geral
da Conferência de Bruxelas, bem como pela criação
da OIT.
79. Os tratados internacionais de proteção aos
direitos humanos classificados como jus cogens
podem ser revistos por normas de direito
internacional imperativas e, em respeito à
característica do relativismo, derrogados por
convenção entre os Estados.
80. Quando houver conflito entre tratados
internacionais de direitos humanos e a Constituição
Federal, a solução para o caso concreto deverá ser
buscada por meio da aplicação do princípio pro
homine, a fim de que se possa aplicar a norma mais
benéfica.
81. No que tange à natureza dos tratados
internacionais de direitos humanos, para que
atinjam status de Emenda Constitucional, deverão
ser aprovados, à luz do que menciona o art. 5º, §3º,
CF, pelo quórum qualificado de sessenta por cento
dos votos em dois turnos nas duas casas do
Congresso Nacional.
82. O Incidente de Deslocamento de Competência
(IDC) fundamenta-se, sobretudo, na existência de
grave violação de direitos humanos, além do risco de
responsabilização internacional ao país e da
incapacidade de as instâncias locais oferecerem
respostas efetivas, podendo ser suscitado pelo
Procurador-Geral da República junto ao Supremo
Tribunal Federal.
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83. A Política Nacional dos Direitos Humanos, no que
tange ao Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH-3, tem como escopo a modernização da
política de execução penal e traz como ação
programática o desenvolvimento de instrumentos
de gestão que assegurem a sustentabilidade das
políticas públicas de aplicação de penas e medidas
alternativas.

INFORMÁTICA
Ranielison Passos

Sobre operações e conceitos de fundamentos de
computação, analise os itens abaixo.
84. Durante a operação do chipset, todo processo
iniciado na ponte norte será descarregado na
unidade de processamento.
Em relação aos conceitos de redes de computadores e
redes de comunicação, avalie os itens que se seguem.
85. No momento em que um computador se conecta a
uma rede local o DHCP client atribui uma
identificação a essa máquina, fazendo com ela se
torne parta da rede através do endereço IP.
86. A camada de sessão é responsável por controlar o
fluxo de dados que estão trafegando entre os
equipamentos conectados e organizar os bits em
sequência lógica para facilitar o envio da sessão.
De acordo com a representação da imagem acima, a
comunicação segue de um host específico para um
grupo de clientes, sobre esse assunto, avalie o item
abaixo.
87. A forma de comunicação acima atribuída é do tipo
groupcast.
Sobre noções de rede, conceitos e aplicativos de
internet, avalie as assertivas abaixo.

88. Em operação pelo Microsoft Edge, versão padrão
de instalação, a ação do ícone
poderá ser
substituída pelos comandos em atalho ALT+HOME
ou CTRL+ALT+H.
89. Ao visitar sua provedora WebMail, professor Jhoni
acessou a pasta de e-mails spans para verificar
mensagens que não estavam na caixa de entrada. Ao
identificar um email importante nessa pasta Jhoni
precisou encaminhar essa mensagem para William,
mas os anexos não serão enviados, pois Spam não
permitem propagação de anexo.
Sobre operações de segurança da informação, julgue
os próximos itens.
90. Sobre a teoria da segurança, o princípio da
confiabilidade determina que a informação tratada é
verdadeira.
91. Locker-Screen é uma ação de ransomware que
bloqueia a tela do computador com imagem exigindo
resgate, tornando impossível utilizar o aparelho.
Em relação aos sistemas Windows, Linux e aplicativos
da suíte Microsoft Office, julgue os itens abaixo.
92. A Barra de Status do editor word, suíte de
instalação padrão, apresenta informações como a
quantidade de páginas do documento em edição e o
número da página atual selecionada.
93. A versão de atualização recente do Windows 10
removeu a ferramenta painel de controle, devendo o
usuário utilizar a ferramentas configurações para
gerenciar o sistema.
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Sobre banco de dados, avalie o item abaixo.

97. Um servidor efetivo eleito para o cargo de Prefeito
será afastado de seu cargo para o desempenho do
mandato eletivo. Esse período de afastamento,
contudo, será computado para todos os efeitos
legais, salvo para promoção por merecimento.
Considerando as disposições doutrinárias e
jurisprudenciais
acerca
dos
poderes
da
administração pública e dos atos administrativos,
julgue as próximas assertivas.

94. De acordo com a representação acima, a entidade
PESSOA não poderá ser implementada sem os
atributos de EDITOR, REVISOR e AUTOR.
Com relação a programação Python, R e Sistemas de
informação, avalie as assertivas abaixo.
x = “INFORMÁTICA”
y = 10
95. De acordo com o trecho de código acima, escrito
em python, o comando de impressão:
print(x[3])

98. A Administração Pública poderá, de ofício ou
mediante requerimento, invalidar um ato
administrativo cujo motivo apresentado destoe da
realidade fática.
99. A aplicação de uma suspensão ao servidor que
houver cometido uma infração administrativa é uma
decorrência indireta do poder hierárquico da
Administração Pública.
Com base nas disposições legais, doutrinárias e
jurisprudenciais
dominantes
acerca
da
responsabilidade civil do Estado, analise a próxima
assertiva.
100. A responsabilização estatal em razão da ausência
de um serviço público, responsável por causar dano
a um particular, decorre da teoria do risco
administrativo.

retornará como resultado a letra: O.

DIREITO ADMINISTRATIVO
Thállius Moraes

Acerca da Organização da Administração Pública e dos
Agentes Públicos, analise os próximos itens.
96. O conceito de Administração Pública em sentido
orgânico trata da própria função administrativa
exercida pelo Estado, cujo objetivo é a prestação dos
serviços públicos e a proteção do interesse da
coletividade.

Marcelo, servidor público federal, valeu-se do seu
cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento
da dignidade da função pública. Levando em
consideração as disposições da Lei 8.112/90 e a
situação acima narrada, julgue os próximos itens.
101. Em razão da infração cometida, Marcelo estará
sujeito à penalidade de demissão.
102. Com o objetivo de que não influa na apuração do
fato, Marcelo poderá ser afastado do seu cargo, sem
prejuízo da remuneração, pelo período de até
sessenta dias, prorrogável uma vez, por igual prazo.
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CONTABILIDADE
William Notário

Com referência aos conceitos básicos
contabilidade, julgue os próximos itens.

da

Considere que em uma compra de materiais para
estoque, 50% do valor total for pago à vista e o
restante foi financiado com juros e o pagamento da
única duplicata aceita foi em atraso, gerando a
cobrança de juros.

103. A contabilidade é a ciência que estuda e pratica
as funções de orientação, controle e registro
relativos à administração econômica.

109. Ao final do período contábil, ambos os juros
serão classificados como despesa na demonstração
do resultado do exercício da empresa.

104. A finalidade da contabilidade é produzir
informações fidedignas da situação de um
patrimônio para os seus usuários e podem ser
confiáveis e fundamentadas na realidade.

110. No momento da compra das mercadorias, tem-se
um fato contábil misto.

105. Despesas antecipadas representam despesas
ainda não incorridas e que são ativadas no balanço
patrimonial pela apropriação ao resultado em
exercícios futuros.
106. Os impostos e demais tributos quando
recuperáveis, devem ser excluídos dos custos de
aquisição para efeito de mensuração dos ativos
imobilizados.
107. Na equação patrimonial ativo = passivo +
patrimônio líquido, o patrimônio líquido está
inversamente relacionado ao ativo.
108. A empresa X, credora de uma duplicata que se
encontrava em cobrança descontada, recebeu de sua
agência bancária informação dando conta do
recebimento do valor dessa duplicata. Nessa
situação hipotética, ao contabilizar a referida
operação, a empresa X deverá fazer um lançamento
contábil de primeira fórmula para creditar a conta
duplicatas a receber e debitar a conta duplicatas
descontadas.

A respeito da escrituração contábil nas empresas,
julgue o próximo item.
111. As contas do ativo e de despesas possuem
natureza devedora, enquanto as contas do passivo,
patrimônio líquido e receitas possuem natureza
credora. Dessa forma, os saldos das contas de
receitas, ativo e passivo aumentam quando nelas são
efetuados, respectivamente, lançamentos a crédito,
débito e crédito.
A tabela a seguir mostra os dados extraídos do livrorazão da empresa Notario’s, ao final do exercício,
necessários para a elaboração do balancete de
verificação.
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112. Nessa situação, o montante dos saldos
devedores, em reais, foi superior a 350.000 e inferior
a 360.000.
Com relação à natureza do patrimônio e aos
mecanismos para o seu controle, julgue os itens a
seguir.
113. Uma conta de natureza devedora que não seja
retificadora expressa uma aplicação de recurso.
114. A compra de uma mercadoria à vista, com
desconto incondicional, é um fato contábil misto que
aumenta o patrimônio da entidade.

Julgue o item seguinte:
116. Considerando os valores da função de
distribuição normal padrão dados acima, o p-valor
do teste é superior a 2%

ESTATÍSTICA
Carlos Henrique

Suponha que o número de divórcios em uma grande
cidade, seja uma variável aleatória X com
distribuição de Poisson com média de λ divórcios.
Sabe-se que a probabilidade de ocorrerem,
mensalmente, 3 divórcios é igual a probabilidade de
ocorrerem 4 divórcios.

Atenção: Para responder aos itens de números 117 e
118 use as informações dadas abaixo.

Julgue o item seguinte:

O diâmetro de uma peça é uma variável aleatória X,
com distribuição normal com média μ (cm) e desvio
padrão igual a 1,5 cm.

115. Nessas condições, a probabilidade de, em um
determinado mês, ocorrer pelo menos 2 divórcios é
inferior a 90%

Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P(Z < 1) = 0,84; P(Z < 1,28) = 0,90; P(Z < 1,5) = 0,933;
P(Z < 1,8) = 0,964; P(z < 2) = 0,975

117. Ao vender a peça, o lucro obtido pelo fabricante
é de 50 reais se X se distanciar de sua média por, no
máximo, 1,5 cm e, é de − 10 reais caso contrário.
Julgue os itens seguintes

Num estudo do consumo de suco para uma
determinada marca que seria lançada, supõe-se que
a distribuição do consumo é aproximadamente
normal com média desconhecida μ litros por dia e
desvio padrão de 3 litros por dia. Uma amostra de 36
pessoas produziu a média de consumo de 16 litros
por dia. Deseja-se testar a hipótese H0: μ = 15 contra
a alternativa H1: μ > 15.

Nessas condições, o lucro esperado por peça do
fabricante é, em reais, é superior a 30
118. Sabe-se que 90% dos valores de X são superiores
a 5 cm. Nessas condições, o valor de μ, em cm, é
superior a 7 cm
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Uma pesquisa realizada com moradores das cidades A,
B, C, D e E teve como finalidade investigar a questão
de segurança nas cidades onde moravam. Foram
entrevistados 1.000 moradores, alocando-se a
amostra de acordo com a cidade de origem de cada
um. Na tabela seguinte, N é o tamanho populacional
de moradores; n é o tamanho da amostra por origem;
P é o percentual dos moradores entrevistados que se
manifestaram relativamente seguros nas suas
cidades.

Em cada cidade, os moradores entrevistados foram
selecionados por amostragem aleatória simples.
A partir dessas informações, julgue os itens
seguintes.
119. Na situação apresentada, o desenho amostral é
conhecido como amostragem aleatória por
conglomerados, visto que a população de moradores
foi dividida por grupos de origem.
120. Sabendo que P(Z < 2) = 0,975, em
que Z representa a distribuição normal padrão, o
intervalo de 95% de confiança do percentual
populacional de moradores da cidade A que se
sentem relativamente seguros foi igual a 80% ± 8%
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Prova Discursiva
Marcio Damasceno

Todavia, foram nas últimas décadas - com o advento da Internet e das Tecnologias da Comunicação - que o
progresso passou a ocorrer de maneira explosiva, causando um profundo impacto nas relações sociais,
políticas e financeiras de todo o mundo, contribuindo também para o fenômeno da globalização.
[...]
Nesta senda, a despeito de seus efeitos positivos para a humanidade, esta nova realidade despertou a
prática de um novo fenômeno criminal, impulsionado pela sensação de anonimato e impunidade, pela
potencialização dos danos aos bens jurídicos visados, pela facilidade do aprendizado de técnicas
criminosas, e pelo favorecimento da cooperação entre indivíduos com propósitos desviantes.
Ao passo em que a rede mundial de computadores se espraiou pelo mundo, “a criminalidade informática
absorveu as características da transnacionalidade, universalidade e ubiquidade”.
Importante notar, também, que os meios eletrônicos têm provocado, de maneira determinante, uma
mudança radical em nossa percepção do crime. O fenômeno criminal, antes vivenciado na realidade
sensível, ou seja, passível de ser sentida e constatada pelos sentidos do corpo humano, hoje se transfere
cada vez mais para a realidade virtual. Os fatos ocorridos neste ambiente, apesar de invisíveis aos olhos do
homem, produzem reflexos imediatos em sua realidade social, familiar e financeira.
Diante de tal contexto, não resta dúvidas acerca da contundência do impacto dos meios eletrônicos na
criminalidade de massa, exigindo novas técnicas de percepção, detecção e enfrentamento, e impondo ao
Estado o desafio de incrementar seus mecanismos de controle social para o eficaz combate a este
fenômeno, terreno em que a investigação criminal assume importância de mais alto relevo.
(Com adaptações). Investigação criminal tecnológica e direitos fundamentais das vítimas de crimes. Gustavo Bueno e Higor
Vinicius Nogueira Jorge. Disponível em: https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/791325737/investigacaocriminal-tecnologica-e-direitos-fundamentais-das-vitimas-de-crimes. Acesso em 12 de agosto de 2021.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo
acerca do seguinte tema.
TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA COMO OPORTUNIDADES PARA A MAIOR EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE
INVESTIGATIVA
Ao elaborador seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
1) contribuição da ciência e dos avanços tecnológicos para a investigação criminal;
2) habilidades dos profissionais de segurança pública na atualidade;
3) inteligência policial.
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Folha de Resposta
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Preencha o Gabarito
https://bit.ly/Simulado-PCDF-Agente-16-08
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

