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 Baseado no formato de prova
 aplicado pela banca Cebraspe

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova.
Em seu caderno de prova, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética:... seguida de Assertiva:..., os
dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres – identificados ou não pela expressão “Espaço livre” – que constarem deste caderno de prova poderão ser utilizados para rascunhos.
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2

De acordo com o texto, o povo da antiga Roma foi informado
por Tácito a respeito do caso investigado por César.

3

O caso investigado por Arquimedes ocorreu posteriormente
ao caso investigado por Daniel.

4

A suspeita do rei Hierão, no caso investigado por Arquimedes, foi totalmente confirmada.

5

César acreditava ser legítimo o emprego de violência no caso
por ele examinado.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
GRAMÁTICA E TEXTO
(LUCAS LEMOS)

1

5

10

15

20

25



30

A utilização de técnicas específicas voltadas para a elucidação de crimes e para o indiciamento de criminosos remonta
a épocas pré-científicas. Um exemplo do uso da habilidade
e imaginação individual relacionado à resolução de crimes
pode ser vislumbrado em Daniel: no século VI a.C., Daniel,
com grande perícia, foi capaz de provar ao rei da Babilônia,
Ciro, o Persa, que as oferendas prestadas ao ídolo Bel eram, na
verdade, consumidas pelos sacerdotes e seus familiares; para
tanto, Daniel fez que espalhassem cinzas por todo o piso do
templo, onde eram colocadas diariamente oferendas; no dia
posterior, verificaram que, apesar de a porta continuar lacrada,
pegadas compatíveis com a dos sacerdotes eram observadas no chão e que as oferendas haviam sido consumidas.
Já no século III a.C., há a clássica história do Princípio de
Arquimedes. Conta Vitrúvio que o rei Hierão de Siracusa
mandou fazer uma coroa de ouro. Entretanto, quando a coroa
foi entregue, o rei suspeitou que o ouro fora trocado por prata.
Para solucionar tal dúvida, o rei pediu que Arquimedes investigasse o fato. Arquimedes pegou uma vasilha com água e,
mergulhando pedaços de ouro e prata do mesmo peso da coroa,
verificou que o ouro não fazia a água subir tanto quanto a
prata. Por fim, inseriu a coroa, que, por sua vez, elevou o nível
da água até a altura intermediária, tendo constatado então que
a coroa havia sido feita com uma mistura de ouro e prata.
Assim, desvendou-se a fraude e desmascarou-se o artesão.
Outro caso que ilustra a fase pré-científica da criminalística é encontrado em informes da antiga Roma descritos
por Tácito: Plantius Silvanus, sob suspeita de ter jogado sua
mulher, Aprônia, de uma janela, foi levado à presença de
César, que, por sua vez, foi examinar o quarto do suposto
local do evento e encontrou sinais certos de violência. O
relato deixa claro que, desde a Antiguidade, foram desenvolvidos técnicas e exames com o intuito de solucionar crimes.

Em relação às estruturas linguísticas do texto, julgue os
itens a seguir.
6

No trecho “Assim, desvendou-se a fraude e desmascarou-se
o artesão.”, a partícula “se”, em suas duas ocorrências, indica
que o sujeito da oração está indeterminado.

7

A forma verbal “há”, em “há a clássica história do Princípio de Arquimedes”, poderia ser corretamente substituída
por existe.

8

A substituição de “que”, no trecho “(…) Daniel fez que espalhassem cinzas por todo o piso do templo” por o qual preserva a coerência e a correção gramatical do texto.

9

No trecho “Para solucionar tal dúvida, (…)”, a preposição
“para” tem o mesmo sentido da locução afim de; ambas estabelecem valor circunstancial de finalidade e objetivo.

10 No trecho “(…) as oferendas prestadas ao ídolo Bel eram, na
verdade, consumidas pelos sacerdotes e seus familiares”, as
vírgulas isolam uma expressão circunstancial no período no
qual elas aparecem.
1

Rodrigo Grazinoli Garrido e Alexandre Giovanelli.
5

A respeito das ideias do texto acima, julgue os itens seguintes.
1

Infere-se do texto que Daniel, um homem de muita “imaginação individual”, inventou que os sacerdotes consumiam as
oferendas deixadas ao ídolo Bel.



O crime organizado não é um fenômeno recente. Encontramos indícios dele nos grandes grupos contrabandistas do
antigo regime na Europa, nas atividades dos piratas e corsários e nas grandes redes de receptação da Inglaterra do século
XVIII. A diferença dos nossos dias é que as organizações
criminosas se tornaram mais precisas, mais profissionais.
Um erro na análise do fenômeno é a suposição de que
tudo é crime organizado. Mesmo quando se trata de uma pequena apreensão de crack em um local remoto, alguns órgãos
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da imprensa falam em crime organizado. Em muitos casos,
o varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que
existe. É praticado por um usuário que compra de alguém
umas poucas pedras de crack e fuma a metade. Ele não tem
chefe, parceiros, nem capital de giro. Possui apenas a necessidade de suprir o vício. No outro extremo, fica o grande
traficante, muitas vezes um indivíduo que nem mesmo vê a
droga. Só utiliza seu dinheiro para financiar o tráfico ou seus
contatos para facilitar as transações. A organização criminosa
envolvida com o tráfico de drogas fica, na maior parte das
vezes, entre esses dois extremos. É constituída de pequenos
e médios traficantes e uns poucos traficantes de grande porte.
Nas outras atividades criminosas, a situação é a mesma.
O crime pode ser praticado por um indivíduo, uma quadrilha
ou uma organização. Portanto, não é a modalidade do crime
que identifica a existência de crime organizado.
Guaracy Mingardi. Inteligência policial e crime organizado.
In: Renato Sérgio de Lima e Liana de Paula (Orgs.). Segurança
pública e violência: o Estado está cumprindo seu papel? São
Paulo: Contexto, 2006, p. 42 (com adaptações).

11 Conclui-se que algumas modalidades de crime podem ser tipificadas como crime organizado.

Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto com
clareza, precisão e elegância. Trad. Rodolfo Ilari. São Paulo:
Contexto, 2016, p. 23-4 (com adaptações)

No que se refere ao texto precedente, julgue os itens a seguir.
15 O sujeito da oração iniciada pela forma verbal “Disseram” (l.
3-4) é elíptico e se refere a “manuais de estilo” (l. 2).
16 Na linha 5, a palavra “bons” foi empregada com valor de
substantivo.
17 Em “Disseram que escrever, para eles, aconteceu naturalmente”, a supressão das vírgulas preservaria a correção gramatical do período, mas prejudicaria seu sentido original.
18 Na linha 18, o pronome “que” retoma “os livros”, e ambos
os termos exercem a mesma função sintática nas orações em
que ocorrem.

12 Depreende-se das ideias do texto que nem sempre o que a
mídia supõe ser crime organizado é de fato crime organizado.

19 Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o sinal indicativo de crase no “a” em “Quando indaguei a alguns escritores de sucesso” (l. 1).

13 A vírgula empregada após o termo traficante, na linha 16,
isola um trecho de natureza explicativa.

20 As palavras “competência” e “biógrafos” são acentuadas de
acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.

14 A substituição da conjunção “portanto” (l. 24) por “logo” ou
por “destarte” preservaria a ideia conclusiva do parágrafo.
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identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em
exemplos de boa prosa.

Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que
manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi “nenhum”. Disseram que escrever, para eles, aconteceu naturalmente.
Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência mais
sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com competência para redigir. Essa competência pode não se ter originado nos manuais de estilo, mas deve ter vindo de algum lugar.
Esse algum lugar é a escrita de outros escritores. Bons
escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções, tropos
e truques retóricos e, com eles, a sensibilidade para o modo
como se combinam ou se repelem. Essa é a ardilosa “sensibilidade” de um escritor hábil — o tácito sentido de estilo
que os manuais de estilo honestos admitem ser impossível ensinar explicitamente. Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens
leram na juventude, porque sabem que essas fontes escondem o segredo de seu aperfeiçoamento como escritores.
O ponto de partida para alguém tornar-se um bom escritor é ser um bom leitor. Os escritores adquirem sua técnica

(ALEXANDRE HARTMANN)
The Criminal Justice System in Brazil: a brief account
by Andrey Borges de Mendonça
Brazil embraces the Civil Law tradition, and therefore its legal
system depends upon a systematic interpretation of written and
general rules, passed by the legislature or, exceptionally, by the
Executive. Nonetheless, the influence of Common Law practices
is increasing. For instance, since 2004, the Brazilian Supreme
Court is authorized to set binding precedents in exceptional
circumstances, obliging both the Executive and lower ranks of
Judiciary to follow those. Up to now, the Supreme Court has acted
in 32 instances.
The Brazilian criminal justice system is framed by the 1988
Constitution, which includes: (i) the elaboration of rules on
criminal and procedural matters; (ii) the Judiciary and other
essential institutions; (iii) the procedural guarantees; (iv) juridical
international cooperation. In a lower hierarchy than the 1988
Constitution, the 1941 Code of Criminal Procedure and many
sparse regulations address criminal investigation, prosecution
and adjudication in a more detailed manner. In essence, criminal
systems of justice consist of law enforcement agencies, court
systems, and corrections system.
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Source: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-daatuacao/links-tematicos/the-criminal-justice-system-in-brazil-abrief-account (adapted)

21 Nonetheless can be correctly replaced by despite that.
22 binding means the same as mandatory.
23 those refers to circumstances.
24 Since Brazil relies on rules passed neither by the Congress nor
by the Executive, the country’s Supreme Court establishes its
own laws, to be followed by both the other two branches.
25 It can be deduced from the text that the Brazilian criminal
justice system is rooted in outdated criminal provisions.
26 Criminal systems of justice consist of solely three parts.
27 It can be concluded that the four dispositions concerning the
Brazilian criminal justice system ensure that no one will be
judged without the due process of law.

LODF

(MARCO SOARES)
28 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, incluindo as militares.
29 São princípios institucionais da Polícia Civil a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.

LEGISLAÇÃO DA PCDF
(MARCOS FAGNER)

Sobre o desmembramento e a reorganização da carreira da PCDF,
julgue os itens.
30 A cessão dos integrantes das carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal
poderá ser autorizada para órgãos do Tribunal de Contas da
União situados em qualquer estado de federação, desde que
para o exercício de cargo em comissão cuja remuneração seja
igual ou superior à de cargo DAS-101.4 ou equivalente.
31 Mévio, Escrivão da Polícia Civil do DF, foi regularmente
cedido para ocupar cargo em comissão, cuja remuneração é
igual à do cargo DAS-101.4, no Tribunal de Contas do Distrito Federal. É possível afirmar que a cessão de Mévio garante-lhe todos os direitos e vantagens da carreira policial, por se
tratar de cessão a órgão de interesse policial civil.

Acerca das disposições relacionadas à Polícia Civil do Distrito
Federal no âmbito da Lei Orgânica do DF, julgue os itens.
32 As atividades desenvolvidas no Departamento de Polícia Especializada da PCDF são consideradas de natureza técnico-científica.
33 Aos integrantes das categorias de perito criminal, médico legista e perito papiloscopista é garantida a independência funcional na elaboração dos laudos periciais.
O Decreto n. 30.490/2009 aprovou o Regimento Interno da Polícia
Civil do Distrito Federal. Sobre essas disposições, julgue os itens.
34 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 irrestrita
autonomia administrativa e financeira.
35 A realização das identificações civis e criminais é uma das
funções essenciais da Polícia Civil do Distrito Federal.
36 Certificar a atividade cartorária realizada é uma das atribuições do cargo de Escrivão de Polícia.

RIDE

(ANDERSON BATISTA)
37 Recentemente houve a reivindicação, por parte dos governos
de MG, DF e GO, de que recursos do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) também fossem aplicados à RIDE-DF, visto que esse fundo jamais foi promotor de financiamentos para essa Região.
38 A atividade do terceiro setor é a maior fatia na composição do
PIB tanto do DF quanto da RIDE-DF.
39 Apesar das ações da SUDECO (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), a RIDE-DF não pertence
à sua jurisdição, de acordo com o estabelecido pelo Decreto
n. 7.469/2011.
40 O COARIDE é o organismo de gestão administrativa da
RIDE-DF e sua composição é marcada pela transversalidade,
com a presença da instância federal, estadual, municipal e
distrital.
41 O Distrito Federal, área polarizadora, representa quase 90%
do PIB total da RIDE-DF.
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LEI N. 8.112/1990
(RODRIGO CARDOSO)

Com fundamento na Lei n. 8.112/1990, julgue os itens a seguir.
42 Considere que Jonas, Agente da Polícia Civil do DF, esteja
em débito com erário por prejuízo causado no exercício de
suas funções.
Assertiva: Jonas pode solicitar o parcelamento do débito,
sendo que cada parcela não poderá ser superior a dez por
cento de sua remuneração.
43 As indenizações, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei específica que regulamenta cada carreira.
44 Considere que determinado Agente da PC-DF seja convocado para realizar serviço extraordinário por uma situação excepcional que tenha ocorrido em uma Delegacia de Polícia.
Assertiva: nesse caso, o serviço extraordinário poderá ter a
duração máxima de duas horas por jornada de trabalho.

LEI N. 13.869/2019
(DIEGO FONTES)

45 Em qualquer hipótese, o agente público que demora demasiadamente no exame de processo de que tenha requerido vista
em órgão colegiado responde por crime de abuso de autoridade previsto na Lei n. 13.869/2019.
46 Constitui infração de menor potencial ofensivo o fato de o
responsável pelas investigações antecipar, por meio de comunicação, inclusive em rede social, atribuição de culpa, antes
de concluídas as apurações e formalizada a acusação.
47 Nos termos da Lei n. 13.869/2019, comete crime de abuso de
autoridade o agente público que cumpre mandado de busca
e apreensão domiciliar após as 18h (dezoito horas) ou antes
das 5h (cinco horas).

pena de suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, além
de outras penalidades.
49 Érico Casagrande, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, facilitou que Fernando Blog, seu amigo de infância e
famoso empresário, se apropriasse de bem público que estava
sob a sua responsabilidade. Descoberta a conduta ilícita de
ambos, o Ministério Público, sob o argumento de que terceiro se enriqueceu ilicitamente, ajuizou ação de improbidade,
imputando a todos a prática de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.
50 Um agente público, responsável pelas compras do órgão, contratou, sem licitação e com preço muito inferior ao praticado
no mercado, a empresa de seu irmão para o fornecimento de
lâmpadas para um determinado departamento. Nesse caso,
para ser configurado o ato de improbidade, não é necessária a
existência de efetiva lesão ao patrimônio público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
(ARAGONÊ FERNANDES)

No tocante à Segurança Pública, julgue os itens a seguir.
51 As polícias penais nos estados são subordinadas aos governadores, enquanto, no caso do DF, a subordinação se deve
ao Presidente da República, na medida em que cabe à União
organizar e manter a instituição.
52 A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas
vias públicas, compete, no âmbito dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em
carreira, na forma de decreto.

LEI N. 8.429/1992

53 Segundo o STF, a Constituição Estadual não pode conferir
aos Delegados de Polícia status de carreira jurídica, com independência funcional.

Considerando as disposições da Lei n. 8.429/1992, julgue os itens
que se seguem.

Considerando os direitos individuais e coletivos previstos na CF,
bem como a sua interpretação jurisprudencial, julgue os itens a
seguir apresentados.

(VANDRÉ AMORIM)

48 Um servidor público, no exercício de suas funções, foi apontado como o responsável por transferir recurso a uma determinada entidade privada, em razão da prestação de serviços
na área de saúde sem a prévia celebração de contrato. Após
as investigações, o Ministério Público propôs a devida ação
de improbidade, imputando ao agente público o cometimento
de improbidade administrativa e requerendo a aplicação da

54 Consoante entendimento do STF, o compartilhamento de
dados entre a Receita Federal, a UIF e o Ministério Público
não é matéria sujeita a reserva de jurisdição, prescindindo de
autorização judicial.
55 Em prestígio à liberdade de expressão, firmou-se a compre-
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ensão de possibilidade de publicação de biografias independentemente do consentimento do biografado.
Julgue os itens a seguir, atinente aos direitos sociais.
56 A responsabilidade em matéria de saúde é solidária entre
os entes federados, podendo o paciente propor ação judicial
contra a União, os Estados, o DF ou os Municípios, inclusive quando se buscar o fornecimento de remédio sem registro
na Anvisa.
57 Não há violação à CF no estabelecimento de remuneração
inferior ao mínimo em relação ao soldo dos recrutas, prestadores do serviço militar inicial.
Quanto aos partidos políticos, julgue o item subsequente.
58 O partido político adquire personalidade jurídica após o registro dos atos constitutivos no TSE.

DIREITO PENAL – PARTE ESPECIAL
(ERICO PALAZZO)

Texto referente às questões 65 e 66:
Ivanildo Pereira, maior imputável, e Marcos Rosa, também maior
imputável, planejaram em conluio a subtração de objetos na residência da família Garcia, uma vez que a família se encontrava em
viagem e a casa estava vazia. Para não levantar suspeitas a vizinhos, os autores praticaram o delito às 02:00h da manhã, momento
em que realizaram a subtração de diversas joias e eletrônicos. Dias
após o fato, a polícia procedeu à prisão dos envolvidos.
Diante dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
65 Ivanildo Pereira e Marcos Rosa devem ser responsabilizados
por furto qualificado, pois praticaram o crime durante o repouso noturno.

DIREITO PENAL

66 O concurso de agentes qualifica o crime de furto e não admite
a suspensão condicionada do processo.

Considerando o Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.

67 Lesão corporal que gere incapacidade permanente para o trabalho é uma hipótese de lesão corporal gravíssima. Por outro
lado, se gerar debilidade permanente de membro, sentido ou
função, estará configurada a lesão corporal grave.

(WALLACE FRANÇA)

59 Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem
prévia cominação legal. Tal dispositivo legal apregoa o princípio da legalidade e anterioridade.
60 As medidas provisórias podem ser utilizadas para agravar
pena de crime.
61 É necessária a edição de lei em sentido formal para a tipificação do crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de
Roma, salvo se cuidando de tratado internalizado.
62 A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao
crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da
continuidade ou da permanência.
63 Em se tratando de crimes continuados ou permanentes, será
aplicada a lei vigente ao tempo da cessação da continuidade
ou permanência, seja ela mais gravosa ou não, salvo se lei
posterior for mais benéfica.
64 A Lei Geral da Copa, por ter termo certo para seu término de
vigência, é um exemplo de lei penal temporária.

68 Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a injúria preconceituosa é equiparada a crime de racismo
e, portanto, considerada inafiançável e imprescritível.
Texto para as questões 69 e 70:
Reginaldo Fonseca, funcionário público, exigiu de Antônio Silva,
comerciante, a quantia de R$ 2.000,00 para não autuar seu estabelecimento, apesar de não haver qualquer irregularidade. Diante
disso, Antônio Silva disse a Reginaldo que lhe entregaria o
dinheiro no prazo de 10 dias, quando teria em mãos a referida
quantia. Assim, 10 dias depois, Antônio cumpriu com o prometido
e entregou o dinheiro a Reginaldo.
Diante dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
69 Antônio Silva praticou crime contra a Administração Pública
ao entregar R$ 2.000,00 a Reginaldo.
70 O crime praticado por Reginaldo Fonseca se consumou no
momento em que recebeu o dinheiro de Antônio.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
(DIEGO HENRIQUE)

Sobre Inquérito Policial, analise as assertivas a seguir.
71 O inquérito policial é um processo administrativo, inquisitório e presidido pela autoridade policial, tendo como finalidade precípua apurar a infração penal, demonstrando a materialidade da autoria.
72 Faz coisa julgada material o arquivamento de inquérito policial pela atipicidade do fato.
73 No inquérito policial, ao ser adotado o sistema inquisitivo, o
Ministério Público é o responsável pela ação penal.
Sobre notitia criminis, julgue as assertivas.
74 Indivíduo preso em flagrante pela Polícia Militar e apresentado à autoridade policial é exemplo de notitia criminis de
condução coercitiva.
Situação hipotética:
Enquanto assistia ao jornal local, o Delegado de Polícia da área
visualizou uma notícia de um roubo praticado no dia anterior.
Com base nos fatos, julgue os itens.
75 O Delegado deve instaurar inquérito policial, já que se trata
de uma forma de notícia de crime.
76 Nesse caso, a instauração poderia ocorrer por portaria ou auto
de prisão em flagrante.
77 Flagrante impróprio é aquele em que o agente acabou de praticar a infração penal.
78 Não se admite, no Brasil, a figura do flagrante urdido, devendo o juiz relaxar a prisão.
79 João foi preso em flagrante pelo crime de estelionato consumado, cuja pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão. Nesse
caso, o Delegado de Polícia pode arbitrar a fiança entre 1 e
100 salários mínimos.
80 O juiz pode decretar a prisão temporária de ofício.

DIREITO HUMANOS
(LUCIANO FAVARO)

No tocante aos tratados internacionais e o disposto na Constituição
da República Federativa do Brasil, julgue os itens a seguir.
81 Os tratados internacionais que forem aprovados em cada Casa
do Congresso Nacional em dois turnos e por três quintos dos
votos dos respectivos membros terão status de emenda constitucional independentemente do assunto versado no tratado.
Quanto à afirmação histórica dos direitos humanos, julgue os
seguintes itens.
82 A Constituição Mexicana, de 1917, foi a pioneira ao prever,
expressamente, direitos de segunda geração.
83 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão distingue-se da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma
vez que, na primeira, celebrada no contexto da Revolução
Francesa, no século XVIII, foram enumerados direitos de primeira geração; enquanto, na segunda, adotada e proclamada
pela Assembleia Geral da ONU, alguns anos após a Segunda
Guerra Mundial, foram enumerados direitos de primeira e segunda gerações.
Concernente à Teoria Geral dos Direitos Humanos e à classificação dos direitos humanos em geração, julgue os itens a seguir.
84 A classificação dos direitos humanos tornou-se irrelevante,
haja vista que cada nova geração que surge sobrepõe-se à geração anterior.
85 Hodiernamente a doutrina entende que direitos humanos e
direitos fundamentais são expressões análogas de modo que
uma pode, indistintamente, substituir a outra.
86 Os direitos humanos não são exauríveis de modo que os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja parte.
Considere a seguinte situação hipotética e julgue os itens a seguir:
João, agente público do Estado brasileiro, cometeu diversas violações aos direitos humanos e, consequentemente, acabou por praticar crime, que resultou em sua prisão.
87 Malgrado João tenha praticado violação de direitos humanos,
ele gozará de todas as proteções legais que disponham sobre
a proteção dos direitos humanos.
88 O Brasil pode vir a ser responsabilizado internacionalmente
por ação ou omissão que João tenha praticado no exercício de
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sua função pública, desde que essa conduta resulte exclusivamente em dano material.

INFORMÁTICA
(FABRICIO MELO)

De acordo com a figura abaixo e conceitos sobre o Windows 10,
julgue as questões de 89 a 91.

96 A camada 2 (Enlace) do modelo OSI detecta e, opcionalmente, corrige erros que possam acontecer na camada física.
97 Um smartphone, conectado a Rede Internet, quando utilizado
para tirar fotos, poderá registrar a localização e as informações adicionais do local em que foram registradas as imagens, gerando, assim, metadados do arquivo.
98 A Internet opera com o conjunto de protocolos TCP/IP, enquanto a Intranet implementa o conjunto de protocolos OSI.
99 Google Docs e Office 365 são exemplos de IAAS (infraestrutura como serviço na nuvem).
100 Transmissões de TV e rádio são exemplos de transmissões simplex.

89 Por intermédio da Categoria Sistema e Segurança, é possível
a configuração da proteção do acesso ao disco rígido com
criptografia, empregada por meio do BitLocker.

De acordo com a figura abaixo e segundo conhecimentos relacionados ao MS-WORD 2019/365, julgue o próximo item.

90 Ao se desinstalar um software não desejado, é recomendável
o uso da Categoria Programas. Outra forma segura e prática
de remoção é a localização da pasta com o nome do software
desejado e a sua exclusão através da tecla DELETE.
91 No CMD (Prompt de Comando) do Windows, o comando
ipconfig /all irá exibir uma série de informações sobre o
adaptador de rede. Uma delas é o endereço físico da máquina
(Mac Address).
Sobre conceitos relacionados à Segurança da Informação, julgue
os itens 92 a 94.
92 Proteger o local de armazenamento das unidades de backup
e restringir o acesso a computadores e impressoras que possam conter dados confidenciais é um exemplo de proteção de
acesso físico.
93 Integridade, um dos princípios básicos da segurança da informação, tem como característica garantir que uma informação
não seja alterada durante o seu trânsito entre o emissor e o
destinatário.
94 Uma técnica biométrica para controle de acesso que apresenta característica de natureza comportamental é a de reconhecimento facial.
Sobre conceitos relacionados a Rede, Internet, Intranet, Extranet e
Navegadores, julgue os itens 95 a 100.
95 O Google Chrome e o Mozilla Firefox são considerados navegadores gratuitos e livres.

101 O modelo de currículo, utilizado acima, é disponibilizado
pelo próprio Word. Arquivos de modelos do Word geralmente utilizam a extensão .dotx .
Sobre o Microsoft Excel 2019/365, julgue o próximo item.
102 A fórmula =SOMASE(A1:A5;“PCDF”;E1:E5) irá somar
os valores de A1 até A5 se os valores de E1 até E5 forem
iguais a PCDF.
Sobre o Microsoft PowerPoint 2019/365, julgue o próximo item.
103 Quando o usuário quiser que todos os seus eslaides contenham as mesmas fontes e imagens (como logotipos), poderá
fazer essas alterações em um só lugar – no Slide Mestre, e
elas serão aplicadas a todos os eslaides, exceto nos eslaides ocultos.
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LEI N. 9.099/1993
(LORENA OCAMPOS)

104 O benefício do sursis processual, previsto na Lei n.
9.099/1995, deverá ser obrigatoriamente revogado, caso o
réu, no curso do período de prova, venha a ser processado
por contravenção.
105 A homologação de transação penal faz coisa julgada material
e, dessa forma, mesmo que cláusulas acordadas sejam descumpridas, inviabiliza a ocorrência de posterior requisição de
inquérito policial.

RACIOCÍNIO LÓGICO
(MARCELO LEITE)

106 Considere que as proposições “Paulo é inocente” e “Júlio não
teve prova condenatória” são ambas falsas. Então, a sentença
“Paulo é inocente, desde que Júlio tenha prova condenatória” é falsa.
107 A negação da expressão “Nem Marcos foi detido por tráfico
de drogas nem Lúcio foi algemado” é equivalente a “Marcos não foi detido por tráfico de drogas e Lúcio não foi
algemado”.
108 A expressão A ∨ (~B) → (~C) é equivalente a C →(~A) ʌ B .
109 Em determinado dia, André, Beto, Carlos, Daniel e Eduardo,
todos policiais civis, marcaram um encontro para realizarem
uma confraternização de 2019. Todavia, chegaram ligeiramente em horários diferentes. Sabe-se que: Beto chegou
antes de Eduardo e Carlos, mas não foi o primeiro a chegar.
Eduardo chegou depois de Carlos, porém não foi o último
a chegar. Daniel chegou antes do Eduardo. Então, pode-se
concluir que André foi o último a chegar.
110 Um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um
grupo de cinco suspeitos: Ana, Lúcia, Antônio, Carlos e Eduardo. O delegado perguntou aos suspeitos sobre quem era o
culpado, cada um deles respondeu.
Ana: “Não fui eu”.
Lúcia: “Não foi Carlos”.
Antônio: “Ana é a culpada”.
Carlos: “Foi Antônio”.
Eduardo: “Antônio está mentido”.
Como o delegado sabia que apenas um mentiu e os demais
disseram a verdade, então ele concluiu com certeza que o culpado foi o Antônio.
111 Na 26ª Delegacia de Polícia, localizada em Samambaia-DF,
estão de plantão, em uma sexta-feira, 2 delegados, 10 agentes

e 1 escrivão. Para combater o tráfico de drogas em determinada região de Samambaia, será formada uma equipe com 1
delegado, 4 agentes e 1 escrivão. O número máximo de equipes que podem ser formadas é superior a 420.
112 Dois policiais, dessa mesma delegacia, serão escolhidos aleatoriamente. A chance desses policiais serem ambos agentes
será superior a 56%.
113 A =
A matriz A = aij registra o número de delitos ocorridos no
último final de semana, onde i indica a delegacia e j o delito.
Assim, a quantidade de delitos 1 na delegacia 2 é inferior à
quantidade de delitos 2 na delegacia 3 em 3 unidades.

MATEMÁTICA
(MARCELO LEITE)

114 Em uma repartição, localizada no Departamento de Polícia
Especializada (DPE), em que trabalham 50 servidores, existem 30 computadores. Após uma grande ampliação, a repartição passou a ter 60 servidores. Para que seja mantida
a mesma relação entre o número de servidores e o número
de computadores existente antes da ampliação, deverão ser
adquiridos mais de 6 computadores.
115 Após um produto sofrer dois aumentos sucessivos e acumulativos de 20% e 30%, obtém-se preço final igual a R$1.872.
Então, a soma dos algarimos que representa o preço inicial
desse produto será igual a 3.
116 Uma resolução interna da PCDF/2019 fixou os seguintes valores para a taxa de expedição de carteiras de identificação
profissional:
I – carteiras de identificação profissional definitiva: R$ 96;
II – carteiras de identificação profissional provisória: R$ 54,00.
Se, no mês passado, foram expedidas 70 carteiras pelo Departamento de Polícia, e o valor arrecadado foi de R$ 5.880,00, então
a quantidade de carteiras provisórias expedida será superior a 19.
Após uma campanha de combate ao crime, realizada pela 12ª DP,
no 1º semestre de 2019, constatou-se que o número de delitos a
cada mês caiu consideravelmente. Considere que an representa o
número de delitos no mês n, com 1 ≤ n ≤ 6, em que a1 representa
o número de delitos em janeiro, a2 indica o número de delitos em
fevereiro e assim por diante. Sabendo que em janeiro foram relatados 1.800 delitos e que os meses seguintes seguem a lei de formação an = an-1 – 60. Com base no texto, julgue os itens subsequentes.
117 A soma dos delitos ocorridos nos 6 meses primeiros é
9.900 delitos.
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118 A sequência formada pela quantidade de delitos ocorridos
no primeiro semestre de 2019 é um exemplo de progressão
aritmética.
A quantidade de furtos a residências em 2019, no Guará/DF, é
dada pela função Q(m) =
, onde m = 1 representa janeiro,
m = 2 indica fevereiro e assim por diante. Com base no texto,
julgue os itens seguir:
119 Em junho, o número de furtos as residências no Guará será
igual a 140.

1

Muitos acreditam que a censura aos meios de comunicação
seria uma forma de reduzir a violência entre jovens.

2

Na linha 1, é obrigatório o emprego da forma verbal “limita”
no singular para concordar com o sujeito da oração “maioria”.

3

Infere-se do texto que o autor culpa a violência do cinema e
da televisão pela disseminação da violência nos dias atuais.

4

A substituição de “que”, no trecho “poucos pensam que vivemos em uma sociedade (…)” (l. 4) por "os quais" preserva a
coerência e a correção gramatical do texto.

5

Ocorre acento grave em “à” antes de “vida” (l. 23) para indicar que, nesse lugar, houve a fusão de uma preposição, exigida pelo vocábulo antecedente, com um artigo definido, usado
antes dessa palavra feminina.

6

No trecho “Existem mil outras maneiras de nos sentirmos potentes” (l. 22 e 23), a expressão “mil outras maneiras” exerce
a função de núcleo do complemento direto da forma verbal
“Existem”.

7

A conjunção alternativa “ou”, nas linhas 1 e 2, adquire valor
de exclusão, pois uma informação exclui a outra.

8

As palavras “violência”, “solidários” e “impotência” são
acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.

9

Na linha 14, a palavra “poder” foi empregada com valor de
substantivo.

120 O mês em que a quantidade de furtos em residência no Guará
foi igual a 185 foi novembro.

2º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Conhecimentos Básicos
Gramática e Texto
(Lucas Lemos)
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A maioria dos comentários sobre crimes ou se limita
a pedir de volta o autoritarismo ou a culpar a violência do
cinema e da televisão por excitar a imaginação criminosa
dos jovens. Poucos pensam que vivemos em uma sociedade
que estimula, de forma sistemática, a passividade, o rancor,
a impotência, a inveja e o sentimento de nulidade nas pessoas. Não podemos interferir na política, porque nos ensinaram a perder o gosto pelo bem comum; não podemos
tentar mudar nossas relações afetivas, porque isso é assunto
de cientistas; não podemos, enfim, imaginar modos de
viver mais dignos, mais cooperativos e solidários, porque
isso é coisa de “obscurantista, idealista, perdedor ou ideólogo fanático”, e o mundo é dos fazedores de dinheiro.
Somos uma espécie que possui o poder da imaginação,
da criatividade, da afirmação e da agressividade. Se isso
não pode aparecer, surge, no lugar, a reação cega ao que
nos impede de criar, de colocar no mundo algo de nossa
marca, de nosso desejo, de nossa vontade de poder. Quem
sabe e pode usar – com firmeza, agressividade, criatividade
e afirmatividade – a sua capacidade de doar e transformar a vida, raramente precisa matar inocentes de maneira
bruta. Existem mil outras maneiras de nos sentirmos potentes, de nos sentirmos capazes de imprimir um curso à vida
que não seja pela força das armas, da violência física ou
da evasão pelas drogas, legais ou ilegais, pouco importa.

10 Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o sinal indicativo de crase no “a” em “(…) se limita
a pedir de volta o autoritarismo” (l. 2).
1

5



10

Jurandir Freire Costa. In: Quatro autores em busca do Brasil.
Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 43 (com adaptações).

Julgue, a respeito das estruturas linguísticas do texto, os itens que
se seguem.


15

Do alto do penhasco, Roy olhou para baixo, para
o homem que desenhava na areia. A figura que começou a surgir o impressionou. Era um rosto extraordinário, não retratado de forma realista, mas de
maneira que parecia visto de vários ângulos ao
mesmo tempo. Na verdade, parecia muito um Picasso.
Assim que essa ideia passou por sua cabeça, seu coração parou. Ele levou o binóculo aos olhos, que então teve
necessidade de esfregar. O homem na praia era Picasso.
O pulso de Roy se acelerou. Ele passava por
aquele caminho todo dia e sabia que logo a maré
ia subir e lavar um Picasso original autêntico.
Ele tinha de fazer algo para salvá-lo. Mas como?
Era inútil tentar deter o mar. Também não havia como
fazer um molde da areia, mesmo que ele tivesse tempo para
isso, coisa que ele não tinha. Talvez conseguisse correr até
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20

Inglês

em casa para buscar sua câmera. Mas isso, no máximo, preservaria um registro da obra, não o próprio quadro. E se ele
tentasse fazer isso, quando voltasse, a imagem provavelmente já teria sido apagada pelo oceano. Talvez, então, ele
devesse apenas desfrutar aquela imagem particular enquanto
ela durasse. Ele ficou ali olhando, sem saber se ria ou chorava.

(Alexandre Hartmann)
The History of Modern Policing
by Timothy Roufa
1

Ray Bradbury. In the season of calm weather. In: Julian Baggini. O porco filosófico: 100 experiências de pensamento para
a vida cotidiana. Trad. Edmundo Barreiros. Rio de Janeiro:
Relume Demurá, 2006, p. 45.

5

Acerca dos sentidos e dos aspectos gramaticais do texto precedente, julgue os seguintes itens.
11 A narrativa aborda o espanto do personagem Roy ao avistar,
de sua casa, no alto de um penhasco, o pintor Picasso desenhando um rosto na areia.

10

12 Em “o pulso de Roy se acelerou.” (l. 10), a partícula “se” está
empregada como um recurso para indeterminar o sujeito.
15

13 A vírgula logo após o termo “cabeça” (l. 7) poderia ser eliminada sem prejuízo para a correção gramatical do período no
qual ela aparece.
14 A conjunção “mas” (l. 4) pode ser substituída sem prejuízo
gramatical ou para o sentido do texto por qualquer dos seguintes: porém, contudo, todavia e conquanto.
15 A preposição “para”, em “talvez conseguisse correr até em
casa para buscar sua câmera.” (l. 16 e 17), pode ser substituída por "afim de" sem qualquer prejuízo para a correção
gramatical ou para o sentido do texto.
16 O vocábulo “logo” (l. 11) introduz uma ideia de conclusão,
razão por que poderia ser substituído por portanto sem alteração dos sentidos originais do texto.
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30

During the early history of policing, individual citizens
were largely responsible for maintaining law and order
among themselves. Those who served as constables and
justices of the peace did so voluntarily and were not typically
paid for their services. Shire reeves, or sheriffs, were
employed full-time to oversee law enforcement activities
within their shires in England and their counties in the
colonies. Through the centuries, those practices played a
significant role in the history of policing around the world.
The loosely-based system of social control worked
quite well for centuries, particularly in more rural and less
populated regions. However, the late 1700s and early 1800s
saw a population explosion in major cities in the United
States and England. Riots and civil unrest were common,
and it became increasingly clear that there was a need for a
more permanent and professional form of law enforcement
that would carry the official authority of the government.
The Beginning of Modern Policing
Philosophers, sociologists and those in the newly evolving
field of criminology, including legal philosopher Jeremy
Bentham and his acolytes, began to call for a centralized
police force to protect the citizenry and to maintain order.
Perhaps the most powerful advocate for a professional police
force was Sir Robert Peel, a Minister of Parliament who served
as Home Secretary for the United Kingdom in the 1820s.
In 1829, Peel established the Metropolitan Police
Services in London. With the founding of London's
police force, Peel became widely regarded by
criminologists and historians alike as the father of modern
policing. British police officers are still known affectionately
as "Bobbies" in honor of his first name, Robert.
Source: https://www.thebalancecareers.com/the-history-ofmodern-policing-974587

17 Está evidente que Roy havia reconhecido que o homem na
areia era o pintor Picasso.

According to the text:

18 A expressão “da areia” (l. 15) funciona como complemento
nominal do substantivo “molde”.

21 constables and justices are examples of roles played by
some of the citizens who sought to promote peace in the past.

19 No trecho “era inútil tentar deter o mar” (l. 14), a forma verbal “tentar deter” funciona como sujeito do verbo “era”.

22 who refers to individual citizens largely responsible for
maintaining law and order among themselves.

20 A forma verbal “conseguisse” (l. 16) está flexionada no modo
subjuntivo e indica a incerteza do falante a respeito do que
está dizendo.

23 typically means the same as seldom.  
24 Either constables or justices served their people on a voluntary basis.
25 A shire reeve was a sheriff or a chief peace officer of a county.
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26 oversee is synonymous with supervise.
27 those practices refer to the functions only lately performed
by some individuals.

LODF

(Marco Soares)
28 À Polícia Civil, órgão permanente dirigido pelo Governador
do DF, incumbem, ressalvada a competência da União, as
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.
29 São princípios institucionais da Polícia Civil unidade, indivisibilidade, legalidade, moralidade, impessoalidade, hierarquia funcional, disciplina e unidade de doutrina e de procedimentos.

Legislação da PCDF
(Marcos Fagner)

Sobre o desmembramento e reorganização da carreira da PCDF,
julgue os itens.
30 A Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, de
natureza exclusivamente jurídica, é constituída do cargo de
Delegado de Polícia.
31 Carlos é ocupante do cargo de Agente Policial de Custódia,
da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Por assim
dispor a legislação, Carlos não tem lotação e exercício nas
unidades que compõem a estrutura orgânica da Polícia Civil
do Distrito Federal.
32 As Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e
de Polícia Civil do Distrito Federal são consideradas típicas
de Estado.
33 Tício, Delegado de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, já atingiu a classe especial de seu cargo. Nessa hipótese,
conforme dispõe a Lei n. 9.264/1996, o servidor está apto
a ser nomeado pelo Governador do Distrito Federal para o
cargo de Diretor-Geral da PCDF.
34 Poderá ser autorizada a cessão de servidor integrante da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal para exercício de
cargo em comissão, independente da remuneração do cargo
de destino.
35 É vedada a cessão de servidor que não tenha cumprido o estágio probatório.

36 Caso um servidor ocupante do cargo de Agente Policial de
Custódia, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal,
seja regularmente cedido para exercício de cargo em comissão na Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz
Social do Distrito Federal, então o órgão de destino é obrigado a ressarcir o órgão cedente do valor correspondente à
remuneração do servidor cedido.

RIDE

(Anderson Batista)
Analise os itens que tratam sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF).
37 Além do Distrito Federal, participam da RIDE-DF os estados
da Bahia, de Goiás e de Minas Gerais.
38 O objetivo comum dos municípios participantes da RIDE-DF
é a construção de infraestruturas e políticas de desenvolvimento de interesse comum, visando reduzir as desigualdades sociais.
39 A equidade econômica entre os diversos municípios goianos
e mineiros e o Distrito Federal facilitou o processo de integração da RIDE-DF.
40 A RIDE-DF é instituição com finalidades regionais, daí a inexistência de organismos do executivo federal em sua gestão,
que é exclusiva de MG, GO e DF.
41 Instalada pelo Decreto n. 94/1998 a RIDE-DF é claro exemplo da necessidade de harmonizar e integrar as regiões do
Entorno ao panorama socioeconômico de Brasília, com a redução de desigualdades e assimetrias.

Lei n. 8.112/1990
(Rodrigo Cardoso)

Com fundamento na Lei n. 8.112/1990, julgue os itens a seguir.
42 Carlos, ocupante de cargo de provimento efetivo na Administração Pública Federal, cujas atribuições eram direcionadas
ao desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear,
foi aprovado em outro concurso público para o cargo de professor. Assertiva: conforme o texto constitucional, a acumulação pretendida é lícita.
43 João, servidor público civil estável de fundação pública federal, revelou segredo, do qual se apropriou em razão do cargo,
por meio de ampla divulgação em redes sociais. De acordo
com os ditames da Lei n. 8.112/1990, após regular processo
administrativo disciplinar, João poderá receber sanção disciplinar de suspensão.
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44 A nomeação para cargos em comissão implica a possibilidade de exoneração a pedido desses servidores, mas também
por decisão da autoridade competente, independentemente de
processo administrativo.

Lei n. 13.869/2019

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direito Constitucional
(Aragonê Fernandes)

(Diego Fontes)

Considerando a sistemática aplicável aos direitos políticos na CF,
julgue os itens a seguir.

45 Todos os crimes previstos na Lei n. 13.869/2019 podem ter
suas penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direito.

51 O voto e o alistamento são facultativos para as pessoas entre
16 e 18 anos de idade, para aqueles com mais de 60 anos e
para os analfabetos.

46 Os crimes de abuso de autoridade previstos na Lei n.
13.869/2019 que forem cometidos por militares em serviço
serão da competência da Justiça Comum.

52 Situação hipotética: Lúcio pretende disputar mandato eletivo
de prefeito nas eleições de 2020, concorrendo pelo município de Alexânia/GO. Assertiva: Considerando que seu irmão
Alfredo exerce mandato de deputado federal pelo Estado de
Goiás, Lúcio é atingido pela inelegibilidade reflexa.

47 Serão aplicados o rito e os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/1995 aos crimes de abuso de autoridade
cometidos por militares, desde que constituam infrações de
menor potencial ofensivo.

Lei n. 8.429/2019
(Vandré Amorim)

48 Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público serão punidos quando praticados contra a Administração
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra apenas com mais de cinquenta por cento do
patrimônio ou da receita anual.
49 Para os efeitos da lei de improbidade, reputa-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função em entidade que receba
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público.
50 Para os efeitos da Lei de improbidade, é possível a responsabilização de agente político, sendo que a ação de improbidade não deverá observar as disposições constitucionais sobre
foro por prerrogativa de função.

Julgue os itens que se seguem, no que tange aos direitos e deveres
individuais e coletivos e à teoria geral dos direitos fundamentais.
53 Os direitos fundamentais devem ser observados não apenas
na relação entre o cidadão e o Estado, mas também estendendo-se às relações entre particulares.
54 Cabe habeas data para acessar procedimento administrativo-fiscal tramitando contra o cidadão perante a Receita Federal.
À vista das disposições constitucionais relativas à segurança
pública, julgue os itens.
55 Após recente modificação constitucional, a Força Nacional
de Segurança passou a ser listada como órgão da segurança
pública na CF.
56 A prerrogativa de celebração de acordo de colaboração premiada não se estende à autoridade policial, sendo restrita ao
Ministério Público, titular da ação penal.
Julgue os itens a seguir, no tocante aos direitos da nacionalidade.
57 O cargo de Ministro das Relações Exteriores é privativo de
brasileiro nato, à razão de ser preenchido por membro da carreira diplomática.
58 Não haverá a perda da nacionalidade na situação em que o
outro país reconhece a nacionalidade originária do brasileiro.
Em tais casos, o brasileiro detentor de dupla nacionalidade
poderá inclusive figurar na ordem de vocação à Presidência
da República.
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Direito Penal – Geral
(Wallace França)

Considerando o Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
59 Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem
prévia cominação legal. Tal dispositivo legal apregoa o princípio da legalidade e anterioridade.
60 A norma penal em branco é aquela em que a descrição da
conduta punível (preceito primário) mostra-se incompleta ou
lacunosa, necessitando de outro dispositivo normativo para a
sua complementação, a fim de que se possa compreender o
âmbito de sua aplicação.
61 As medidas provisórias podem ser utilizadas para agravar
pena de crime.
62 A norma penal incompleta (ou imperfeita) é aquela em que
se encontra prevista tão somente a hipótese fática (preceito
incriminador), sendo que a consequência jurídica localiza-se
em outro dispositivo normativo. Um exemplo seria o tipo penal do crime de uso de documento falso.
63 É necessária a edição de lei em sentido formal para a tipificação do crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de
Roma, salvo se cuidando de Tratado internalizado.
64 A interpretação analógica é aquela que abrange os casos análogos, mediante o uso de fórmula casuística gravada no dispositivo legal e que servirá de norte ao intérprete. Esse tipo
de interpretação, mesmo ampliando o alcance da norma penal, por abranger hipóteses não previstas expressamente pelo
legislador, é admitida no Direito Penal.

Direito Penal – Especial
(Érico Palazzo)

65 Homicídio doloso praticado contra pessoa menor de 18 anos
ou maior de 60 anos gera causa de aumento de pena.
66 Maria Silva, ao terceiro mês de gestação, recebeu o diagnóstico de que seu filho possui microcefalia. Diante da condição
apresentada pelo feto, eventual aborto não configura crime.
67 O crime de roubo praticado em concurso de duas ou mais
pessoas sofrerá um aumento de pena inferior ao roubo praticado com emprego de arma de fogo.
68 O estelionato não se confunde com o crime de apropriação
indébita, pois naquele o dolo é antecedente, de forma que o
agente não recebe a coisa de boa-fé.

69 De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nenhum crime
contra a Administração Pública admite a aplicação do princípio da insignificância.
70 Funcionário público que solicita vantagem indevida com a
finalidade de praticar ato de ofício com infração de dever
funcional pratica o crime de corrupção ativa.

Direito Processual Penal
(Diego Henrique)

Sobre Inquérito Policial, analise as assertivas a seguir.
71 O Inquérito Policial é um procedimento administrativo, inquisitório e presidido pela Autoridade Policial ou pelo Ministério Público, tendo como finalidade precípua apurar a infração penal, demonstrando a materialidade e a autoria.
72 Uma das características do Inquérito Policial é a discricionariedade.
73 Não cabe recurso da decisão do Delegado de Polícia a respeito de um requerimento de instauração de Inquérito Policial.
74 O Delegado de Polícia pode deixar de realizar qualquer diligência requerida pela vítima ou investigado.
75 O Delegado pode arquivar autos de Inquérito Policial.
76 Admite-se, no Brasil, arquivamento implícito de Inquérito Policial.
77 Admite-se, no Brasil, arquivamento indireto de Inquérito Policial.
78 O art. 301 do CPP prevê uma obrigatoriedade ao agente de
polícia e uma facultatividade ao cidadão a respeito da prisão
em flagrante.
79 No caso de investigado preso em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, o Delegado de Polícia pode arbitrar fiança de
no máximo 100 salários-mínimos. Em último caso, se a parte
financeira do indiciado permitir, poderá ser elevada em até
1.000 vezes.
80 O Inquérito Policial deve ser encerrado no prazo de 05 dias se
o indiciado estiver preso e 15 dias se estiver solto.
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Direitos Humanos

Informática

Em razão do assassinato de uma vereadora no Estado do Rio de
Janeiro, que se tornou notícia internacional, o Procurador-Geral
da República suscitou, perante o Superior Tribunal de Justiça –
STJ, ainda na fase do inquérito, o denominado Incidente de Deslocamento de Competência – IDC para a Justiça Federal, também
chamado de federalização. Instado a se posicionar sobre o caso,
em determinada entrevista, o Ministro da Justiça posicionou-se
favorável ao deslocamento em razão de ter havido o depoimento
de uma testemunha que citou o Presidente da República. Acerca
dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir considerando o
disposto na Constituição Federal, de 1988, e o entendimento sufragado pelo STJ acerca desse instituto.

De acordo com a figura abaixo e conceitos sobre o Windows 10,
julgue os itens 89 a 94.

(Luciano Favaro)

(Fabrício Melo)

81 O requerimento do incidente de deslocamento de competência prescinde a manifestação do Ministro da Justiça.
82 Para que ocorra a federalização, deve ser demonstrado que há
grave violação de direitos humanos e que se intenta, em razão
dessa violação, assegurar obrigações decorrentes de tratados
de direitos humanos dos quais o Brasil seja signatário.
83 No presente caso, ainda que cumprido os demais requisitos
estabelecidos na Constituição Federal, não será possível o
deslocamento de competência, haja vista que esse instituto
não pode ser utilizado durante a fase de inquérito.
84 Caso o STJ venha deferir o pleito do incidente de deslocamento de competência, por entender cumpridos os requisitos
estabelecidos na Constituição Federal, caberá ao juiz federal
competente processar e julgar a referida causa.
No tocante à evolução histórica dos direitos humanos e sua divisão
em gerações, julgue os seguintes itens:
85 Os direitos humanos surgiram em um único momento
histórico.
86 A Declaração de Direitos Inglesa (Bill of Rights), de 1791, é
uma carta que enumera direitos humanos de primeira geração.
87 A Revolução Industrial foi irrelevante no processo de afirmação histórica dos direitos humanos.
88 A proposição dos direitos humanos em geração não guarda
correlação com o lema de Revolução Francesa: Liberdade,
Igualdade e Fraternidade.

89 Através do botão
, o usuário tem acesso ao recurso Linha do Tempo, que permite a visualização dos últimos sites e arquivos acessados.
90 É correto inferir que a Central de Ações, acessada pelo botão
, não possui notificações para serem exibidas ao usuário.
91 O Windows 10 possui uma Assistente Digital, Alexia, que foi
desenvolvida para ajudar você a realizar tarefas. Imediatamente pronta para oferecer respostas e realizar tarefas básicas, a Alexia aprende com o tempo e torna-se mais útil a cada
dia. Para ter acesso a essa assistente, basta clicar no botão .
92 Através do ícone
, tem-se acesso à loja de aplicativos, Microsoft Store, por meio da qual é possível fazer o download de softwares de maneira gratuita ou paga, dependendo do software escolhido.
93 Através da combinação de teclas WINDOWS + C, o usuário
tem acesso às Configurações do Windows, em que é possível
vincular um Smartphone por meio da sincronização. Com o
smartphone sincronizado, é possível acessar páginas usando o Edge no dispositivo móvel e continuar no computador.
94 O Windows 10 oferece proteções de segurança internas,
abrangentes e contínuas em que o usuário pode confiar – incluindo o Windows Defender Antivírus, o firewall e muito mais. Mantendo-se atualizado, você tem a proteção e os
recursos mais recentes assegurados – sem custo adicional.
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Sobre conceitos relacionados à Segurança da Informação, julgue
os itens 95 a 100.
95 Os Worms, ao se propagarem, inserem cópias de
seu próprio código em outros programas, enquanto os vírus propagam-se pelas redes, explorando, geralmente, alguma vulnerabilidade de outros softwares.
96 Botnet é uma rede formada por centenas ou milhares de
computadores zumbis e que permite potencializar as ações
danosas executadas pelos bots. Quanto mais zumbis participarem da botnet, mais potente ela será. O atacante que a
controlar, além de usá-la para seus próprios ataques, também pode alugá-la para outras pessoas ou grupos que desejem que uma ação maliciosa específica seja executada.
97 Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Esse programa é usado somente de maneira maliciosa,
quando executa ações que podem comprometer a privacidade
do usuário e a segurança do computador, como monitorar e
capturar informações referentes à navegação do usuário ou
inseridas em outros programas (por exemplo, conta de usuário e senha).
98 Adware é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim.
99 Cavalo de Troia, trojan ou trojan-horse, é um programa que,
além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente
maliciosas, e sem o conhecimento do usuário. Um exemplo
de Trojan é o Trojan Clicker, que redireciona a navegação do
usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a
quantidade de acessos a esses sites ou apresentar propagandas.
100 Política de uso aceitável (PUA), também chamada de "Termo
de Uso" ou "Termo de Serviço", define as regras de uso dos
recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de
quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas.
Sobre conceitos relacionados a Rede, Internet, Intranet, Extranet e
Navegadores, julgue os itens 101 a 103.
101 Murilo, técnico de rede que presta serviço à PCDF, imprimiu um relatório de acessos dos servidores do órgão
a computadores da rede interna (Intranet) e da rede Externa (Internet). Um dos endereços acessado era o endereço: 192.168.1.98. É correto inferir que o técnico constatou
que o endereço é de um servidor web na Internet pública.
102 Quando falamos em endereço físico, referimo-nos ao endereço

MAC (Media Access Control), que é composto por 48 bits
(12 caracteres hexadecimais). O endereço 00-22-18-FB7A-12, é um exemplo de um Mac Address.
103 Uma placa de rede (também chamada adaptador de rede ou
NIC) é um dispositivo de hardware responsável pela comunicação de um computador em uma rede de computadores. A
placa de rede controla o envio e recebimento de dados de um
computador conectado a uma rede, através de ondas eletromagnéticas (Wi-Fi), cabos metálicos ou cabos de fibra óptica.
Cada arquitetura de rede pode exigir um tipo específico de
placa de rede, como as redes em anel do tipo Token Ring e as
redes Ethernet.

Lei n. 9.099/1995
(Lorena Ocampos)

104 Conforme o rito da Lei de Juizados Especiais Criminais, não
sendo o denunciado encontrado para citação pessoal, os autos
devem ser remetidos ao juízo comum, que procederá à citação por edital e adotará o rito ordinário.
105 O instituto da composição dos danos civis, previsto na Lei n.  
9.099/1995, uma vez homologado pelo juiz, acarretará, independentemente da natureza da ação penal do crime de menor
potencial ofensivo, a extinção da punibilidade do agente.

Raciocínio Lógico
(Marcelo Leite)

106 Considere as sentenças:
I. O Distrito Federal possui mais de 15 Delegacias de polícia.
II. Todo policial civil é graduado.
III. Onde trabalharam os aprovados no último concurso para escrivão da PCDF?
Entre as sentenças acima apenas I e II são proposições.
107 A Expressão “o inquérito policial poderá ser arquivado por
determinação da autoridade policial, desde que tenha um despacho fundamentado” é equivalente a “caso haja um despacho fundamentado, o inquérito policial poderá ser arquivado
por determinação da autoridade policial”.
108 Se P, Q e R forem proposições simples, então a tabela-verdade da proposição P v Q↔(R→P) terá mais de 15 linhas.
109 Se uma proposição na estrutura condicional — isto é, na forma P→Q, em que P e Q são proposições simples — for falsa,
então o precedente será, necessariamente, verdadeiro.
110 Caso as expressões “Lúcia é escrivã” e “Paula não é delegada” sejam ambas falsas, então a expressão “se Lúcia não é
escrivã, Paula não é delegada.” é verdadeira.

SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

111 Caso as expressões “Ana é policial civil” e “Carlos é delegado” forem ambas falsas, então a sentença “nem Ana é policial
civil nem Carlos é delegado” é verdadeira
112 Se P e Q são proposições simples, então a proposição [P v
(~Q)] ↔ [~P→ (~Q)] é uma tautologia, isto é, independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q, o valor
lógico de [P v (~Q)] ↔ [~P→ (~Q)] será sempre V.
A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas-verdade de proposições compostas a partir das proposições simples P, Q e R.

Os digitadores de uma delegacia de polícia são todos igualmente
eficientes. Em um único dia, 4 escrivães, cada um trabalhando 8
horas digitam 10 depoimentos. Considerando que, na digitação de
cada depoimento, gasta-se o mesmo tempo, julgue os itens a seguir.
117 Para digitar 12 depoimentos em um único dia, 2 desses digitadores deverão trabalhar 19 horas e 20 minutos.
118 Em um mesmo dia, 8 desses digitadores, trabalhando 8 horas
por dia, digitam 20 depoimentos.
119 Na última licitação realizada pela Secretária de Segurança
Pública, o preço de cada viatura era R$ 120.000. Após uma
negociação, a mesma viatura foi adquirida por R$100.000.
O desconto concedido pela concessionária foi igual a 20%.
120 Ao analisar a base cadastral do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) da Secretaria de Segurança Pública do DF
(SSP-DF), constatou-se que 35% dos servidores ativos poderá se aposentar nos próximos 7 anos e 45% nos próximos
12 anos. Do total de servidores da SSP-DF, 13.500 somente
adquirirão o direito à aposentadoria após 12 anos. Então, o
total de servidores ativos é 30.000
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Julgue o item seguinte, considerando o correto preenchimento
da tabela anterior, se necessário.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

113 Os elementos da coluna da tabela-verdade correspondentes à
proposição (~P→Q) v (~R), de cima para baixo, na ordem em
que aparecem, são V / V / V / V / V / V / V / F.

GRAMÁTICA E TEXTO
(MÁRCIO WESLEY)

1

Matemática
(Marcelo Leite)

No último certame realizado pela Secretaria de Segurança Pública,
dos 1.000 agentes de polícia empossados, 52 foram alocados nas
seguintes delegacias; 12ª, 26ª e 15ª, e essa divisão de policiais foi
feita em partes diretamente proporcionais ao tempo de existência
de cada delegacia. Como a 12ª existe há exatos 12 anos, a 26ª há
exatos 9 anos e a 15ª a exatos 18 anos, julgue os itens a seguir:

10

114 A 26ª recebeu 12 policiais.



5

115 A 15ª recebeu 8 policiais a mais que a 12ª.
15

116 Para uma missão em outro estado a Secretaria de Segurança
Pública designou 10 policiais para permaneceram durante 30
dias, levando consigo alimento para esses dias. Após 9 dias
do início do treinamento, chegaram mais 4 policiais, não levando alimento. A quantidade de dias que o alimento restante irá durar, após a chegada do segundo grupo, será inferior
a 15 dias.

20

Desde o advento da Constituição Federal de 1988, o art.
5º, LVII (“ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória”) experimentou alguns períodos bizarros. De 1988 a 2009, decidia-se
cada caso concreto como um caso individual. Como a
imensa maioria dos presos do Brasil encaixava-se no setor
cautelar (prisão preventiva), ninguém reclamava. Os agentes de crimes violentos e hediondos eram presos preventivamente e ficavam segregados até a condenação, com trânsito
em julgado. Alguns desses, por certo, poderiam ser absolvidos, mas esse é o ônus de se autorizar a prisão cautelar.
O ponto fulcral, hoje, é a besteira levantada por certas bandas de opiniões (em boa parte leigas), aumentando
o número de presos que seriam libertados, somente pela
decisão do STF, ao não permitir o cumprimento da pena após
julgamento de segundo grau. Bobagem. Por quê? Pelo simples fato de que os criminosos perigosos (todos) estão presos
preventivamente. Restam, portanto, os não perigosos, que só
irão cumprir pena após o trânsito em julgado.
O entendimento do STF firmou-se, impedindo a prisão
após o julgamento de 2º grau, em 2009. E desta data até
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hoje, nada se alterou. O Brasil não viveu uma fase horrível de impunidade. Tudo se deu muito bem, porque a
prisão cautelar sempre foi utilizada. Criminosos perigosos
sempre foram presos cautelarmente e assim ficavam até o fim
do julgamento com trânsito em julgado.
De 2016 até hoje, nada se modificou, igualmente, porque a prisão preventiva continuou a valer em primeiro lugar.
As prisões decretadas após a decisão em segundo grau foram
minoritárias.
É preciso cessar com a demagogia. Réus perigosos sempre foram presos preventivamente. Sempre aguardaram o
trânsito em julgado segregados. É uma inverdade dizer que
a decisão do STF, tomada em 7 de novembro de 2019, possa
alterar qualquer aspecto disso.
Vamos cessar as inverdades. Deixar de executar a pena
após a decisão de 2ª instância não resultou em evento absolutamente injusto. É mentira que vários criminosos iriam para a
rua. Os perigosos já estão presos preventivamente.
Quem é primário, sem antecedentes, sem periculosidade, não precisa “cumprir pena” antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Quem é perigoso, estará preso preventivamente e a
sociedade, garantida.
É preciso cessar a bandeira da impunidade nesse caso.
Somente quem não milita na seara criminal pode ter dúvida a
esse respeito.

7

Uma redação gramaticalmente correta pode assumir a seguinte forma: “O art. 5º, LVII da Constituição Federal, afirma
que ninguém será culpado...”.

8

Ao ser posposto ao substantivo “bandas” (l. 13), o vocábulo
“certas” tem seu sentido e sua classe alterados, mas não há
prejuízo gramatical.

9

A suposição presente nas linhas 38 e 39 (“que vários criminosos iriam para a rua”) torna mais exata a compreensão do
sentido para o trecho “aumentando o número de presos que
seriam libertados” (l. 13-14).
10 Em sua cadeia coesiva, a camada anafórica do texto permite
apontar para o advérbio “assim” (l. 25) um referente lexical:
“presos cautelarmente”.

11 A referência catafórica de “alguns períodos bizarros” (l. 4)
pode ser identificada ao longo do texto em dois momentos
claros: um período entre 1988 e 2009, outro entre 2009 e 2016.
12 Mantém-se o sentido e preserva-se a correção gramatical ao
se escrever “Sempre se prendeu cautelarmente criminosos
perigosos” em lugar de “Criminosos perigosos sempre foram
presos cautelarmente”.

Disponível em: <http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/
processo-penal/o-julgamento-do-stf-e-as-inverdades-lancadasna-midia>. (com adaptação)

13 O referente contextual do pronome “isso” presente na contração “disso” (l. 35) corresponde ao conteúdo integral do
período imediatamente anterior.

A partir das informações do texto acima e de suas estruturas
linguísticas, julgue os itens seguintes de 1 a 20.

14 A supressão do elemento “(todos)” (l. 17) preserva as informações do texto, embora diminua a ênfase.

1

O pronome “se” (l. 4) em “decidia-se” indica um sujeito indeterminado e não admite anteposição ao verbo: “se decidia”.

2

Sem prejudicar a correção gramatical nem a coesão textual,
pode-se flexionar “se encaixavam” em lugar de “encaixavase” (l. 6).

15 O trecho “O entendimento do STF firmou-se, impedindo a
prisão após o julgamento de 2º grau, em 2009” (l. 20-21)
pode ser reescrito, sem prejuízo da coerência nem incorreção
textual, da seguinte forma: Já em 2009 foi firmado o entendimento do STF que impediu a prisão subsequente ao
julgamento de 2º grau.

3

Para elevar a ênfase que reforce o efeito argumentativo, é
correto empregar travessão em lugar da vírgula imediatamente antes de “mas” (l. 11).

4

Na linha 1 do texto, em lugar de “Desde o advento”, é correto
escrever “À partir do advento”.

5

Ao ler “esse é o ônus” (l. 11), pode-se depreender da leitura
do primeiro parágrafo que o ônus seria o risco de segregar
preventivamente um réu, mas, depois do devido processo legal, ele ainda vir a ser absolvido.

6

Na linha 3, imediatamente antes de “experimentou”, deveria
ser empregada uma vírgula. Sem ela, o texto original apresenta erro gramatical.

16 A mesma justificativa da vírgula após “perigoso” (l. 43) aplica-se também à vírgula após “sociedade” (l. 44).
17 O paralelismo sintático e semântico entre a frase da linha 31
(“É preciso cessar com a demagogia”) e a da linha 36 (“Vamos
cessar as inverdades”) permite identificar a “demagogia” (l. 31)
como referente textual para o eufemismo “inverdades” (l. 36).
18 A substituição da forma verbal “possa” (l. 34) por “pode”
conserva a coerência textual, sem acarretar inadequação
gramatical.
19 O último período do texto admite a seguinte reescrita com o
mesmo sentido original: “Quem atua na área criminal só
não pode ter dúvida a esse respeito”.
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20 O sentido de “resultou” (l. 37) admite sua substituição por
“implicou”, sem prejuízo gramatical.

INGLÊS

(ALEXANDRE HARTMANN)

24 It can be concluded that, by no means, escalating violence
and fighting are closely associated with the large increase in
the number of people in some important cities.
25 However can be correctly substituted for despite that.

The History of Modern Policing
by Timothy Roufa

26 Acolytes can be replaced by followers, with no change
in meaning.

During the early history of policing, individual citizens
were largely responsible for maintaining law and order among
themselves. Those who served as constables and justices of the
peace did so voluntarily and were not typically paid for their
services. Shire reeves, or sheriffs, were employed full-time to
oversee law enforcement activities within their shires in England
and their counties in the colonies. Through the centuries, those
practices played a significant role in the history of policing around
the world.
The loosely-based system of social control worked quite
well for centuries, particularly in more rural and less populated
regions. However, the late 1700s and early 1800s saw a population
explosion in major cities in the United States and England. Riots
and civil unrest were common, and it became increasingly clear
that there was a need for a more permanent and professional form
of law enforcement that would carry the official authority of the
government.

27 No supporter other than Sir Robert Peel approved of the
establishment of a professional police force.

The Beginning of Modern Policing
Philosophers, sociologists and those in the newly
evolving field of criminology, including legal philosopher Jeremy
Bentham and his acolytes, began to call for a centralized police
force to protect the citizenry and to maintain order. Perhaps
the most powerful advocate for a professional police force was
Sir Robert Peel, a Minister of Parliament who served as Home
Secretary for the United Kingdom in the 1820s.
In 1829, Peel established the Metropolitan Police
Services in London. With the founding of London's police force,
Peel became widely regarded by criminologists and historians
alike as the father of modern policing. British police officers
are still known affectionately as "Bobbies" in honor of his first
name, Robert.
Source: https://www.thebalancecareers.com/the-history-ofmodern-policing-974587

21 Social control can be defined as the rules and standards
of society that circumscribe individual action through the
inculcation of conventional sanctions and the imposition of
formalized mechanisms.
22 The surge of violence perpetrated by fierce protesters wouldn’t
have been so widespread in the end of the eighteenth and
the beginning of the nineteenth centuries if there had been a
police force trained to deal with it.
23 Quite means the same as quiet.

LODF

(MARCO SOARES)
28 Compete ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal nomear o Diretor-Geral da Polícia Civil do DF.
29 São crimes de responsabilidade os atos do Diretor-Geral da
PCDF que atentarem contra a segurança interna do País e do
Distrito Federal.

LEGISLAÇÃO PCDF
(MARCOS FAGNER)

30 Os Conselhos de Polícia, levando em conta a repercussão do
fato, ou suas circunstâncias, poderão, por convocação de seu
Presidente, apreciar as transgressões disciplinares passíveis de
punição com as penas de repreensão e suspensão até 90 dias.
31 O dia 21 de abril será consagrado ao Funcionário Policial Civil.
32 Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, é possível a remoção ex officio do funcionário policial
que esteja cursando a Academia Nacional de Polícia, ainda
que a sua movimentação impossibilite a frequência no curso
em que esteja matriculado.
33 O funcionário policial removido a pedido não fará jus ao recebimento de ajuda de custo.
34 Promoverá o processo disciplinar uma Comissão Permanente de Disciplina, composta de três membros, sendo requisito
necessário para compor a Comissão o diploma de bacharel
em Direito.
35 A designação das Comissões Permanentes de Disciplina da
Polícia do Distrito Federal compete ao Secretário de Segurança Pública do DF.
36 Cabe aos diretores de órgãos centrais da Polícia do Distrito
Federal a imposição de pena disciplinar de suspensão até 60
(sessenta) dias.
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RIDE

LEI N. 13.869/2019

37 Entre as unidades da Federação que compõem a região Centro-Oeste, o Distrito Federal é a que possui o maior PIB em
valores absolutos.

45 Constitui crime de abuso de autoridade requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração administrativa, à falta de qualquer indício da prática de ilícito
funcional ou infração administrativa, mesmo nos casos de
justificada sindicância ou investigação preliminar sumária.

(ANDERSON BATISTA)

38 O Distrito Federal é parte maior na composição do PIB dessa
área metropolitana.
39 É possível dizer que toda a área polarizada pelo Distrito Federal foi incluída na RIDE.
40 Setores terciário e primário são o fundamento da composição
econômica da RIDE.
41 A valorização do solo no Distrito Federal e o acesso aos serviços públicos vêm provocando um movimento migratório
seletivo, afastando para a periferia grupos populacionais de
menor renda e menor grau de instrução, o que fragiliza cultural e socialmente as regiões periféricas da RIDE/DF.

LEI N. 8.112/1990
(RODRIGO CARDOSO)

42 Daniela, servidora pública federal, pretende afastar-se de
seu cargo para servir em organismo internacional de que o
Brasil participa. O afastamento dar-se-á com perda parcial da
remuneração.
43 Para que seja concedido afastamentos para realização de programas de mestrado, a Lei n. 8.112/1990 exige que o servidor
tenha no mínimo quatro anos de efetivo exercício no cargo
e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação nos dois
anos anteriores à data da solicitação de afastamento.     
Julgue o item abaixo observando as regras do processo administrativo disciplinar previsto na Lei n. 8.112/1990.
44 Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a
influir na apuração da irregularidade, a  autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até sessenta dias,
podendo ser prorrogado por igual período, com prejuízo da
remuneração.

(DIEGO FONTES)

46 Nos termos da Lei n. 13.869/2019, as responsabilidades civil
e administrativa são independentes da criminal, sendo possível o questionamento sobre a existência ou a autoria do fato
nas esferas cível e administrativa quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal.
47 Segundo a nova lei de abuso de autoridade, faz coisa julgada
em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar,
a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em
estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

LEI N. 8.429/1992
(LEANDRO PEREIRA)

48 A Lei n. 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras
providências. Sendo assim, a referida lei, que possui natureza
jurídica administrativa, sujeita aquele que comete ato ímprobo
à suspensão dos direitos políticos, à aplicação de multa, ao ressarcimento integral do dano, se houver, dentre outros.
49 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito permitir, facilitar ou concorrer para que
terceiro se enriqueça ilicitamente.
50 Qualquer cidadão poderá ingressar com ação judicial contra
ato de improbidade administrativa praticado por autoridade
administrativa que age negligentemente na arrecadação de
tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação
do patrimônio público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
(WELLINGTON ANTUNES)

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os itens.
51 Os direitos sociais, consolidados pela CF, são classificados
como direitos fundamentais de terceira dimensão.
52 A CF estabeleceu um rol de direitos sociais dos trabalhadores
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urbanos e rurais, mas não fez referência aos trabalhadores
avulsos e aos domésticos, que são tratados apenas na legislação ordinária.
53 Os direitos fundamentais são personalíssimos, de forma que
somente a própria pessoa pode a eles renunciar.
54 O brasileiro nato só poderá ser extraditado a pedido de governo estrangeiro que possua tratado de extradição com o Brasil,
em razão da prática de crime doloso contra a vida ou tráfico
ilícito de entorpecentes cometidos no exterior.
55 Um estrangeiro não naturalizado que venha a ser preso em
flagrante em território nacional tem legitimidade para impetrar habeas corpus.
56 A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia e a noite, por determinação judicial ou de decisão
prolatada em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito.
57 Excepcionalmente, admite‐se a prisão civil por dívida do devedor voluntário e inescusável de alimentos e do depositário infiel.

e o preceito secundário (ou sanctio juris), em que se fixa a
sanção penal correspondente. As normas que necessitam de
complementação no preceito secundário, por não trazerem a
cominação da pena correspondente à prática da conduta típica, são chamadas de normas penais em branco homogêneas.
Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
62 A lei geral da copa, por ter termo certo para seu término de
vigência, é um exemplo de lei penal temporária.
Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
63 “Pode-se afirmar que constitui verdadeira barreira ao abuso
da intervenção punitiva do Estado, evitando-se o exagero
da utilização desmedida do Direito Penal como agente
solucionador de conflitos e panaceia de todos os males.
Busca restringir o âmbito de atuação do Direito Penal às
situações realmente relevantes, em que a ação do Estado seja
necessária e outros ramos do Direito não sejam capazes de
dar solução adequada ao conflito”. Tal assertiva relaciona-se
com o Princípio da Culpabilidade.
Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.

58 O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo
menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados.

64 A lei temporária ou excepcional será aplicada ao crime continuado ou permanente, mesmo que cessadas as circunstâncias
que a determinaram ou cessados o período de sua duração,
salvo se lei posterior for mais benéfica.

DIREITO PENAL – GERAL

DIREITO PENAL – ESPECIAL

Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.

João, agindo com animus occidendi, desferiu 5 golpes de faca em
sua ex-mulher, Maria, conduta esta que foi enquadrada nas circunstâncias de violência doméstica e familiar. João tinha conhecimento
de que Maria estava grávida de seu atual namorado, Marcelo.

(WALLACE FRANÇA)

59 Segundo Nilo Batista, pode-se admitir como principais funções do princípio da lesividade proibir a incriminação de uma
atitude interna.
Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
60 Em se tratando de crimes continuados ou permanentes, será
aplicada a lei vigente ao tempo da cessação da continuidade
ou permanência, seja ela mais gravosa ou não, salvo se lei
posterior for mais benéfica.
Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
61 A norma penal incriminadora é formada basicamente por dois
preceitos: o preceito primário (ou preceptum juris), em que
se prevê a conduta abstrata que a sociedade pretende punir,

(BRUNO MELLO)

65 Pode-se afirmar que João deverá responder por feminicídio e
terá sua pena aumentada de 1/3 a ½ em concurso formal impróprio, com o crime de aborto praticado por terceiro sem o
consentimento da gestante, devendo as penas serem somadas.
Pode-se afirmar, ainda, que o feminicídio é considerado pelo
STJ uma qualificadora de ordem objetiva, portanto plenamente compatível com o homicídio privilegiado e os motivos
fútil e torpe.
66 O crime de participação em suicídio, previsto no artigo 122
do CP, é um crime condicionado a um resultado, pois somente haverá punição se a vítima tentar se matar e caso não
consiga sofra lesão corporal no mínimo de forma grave, do
contrário será fato atípico.

SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

67 O aborto provocado pela gestante, previsto no artigo 124 do
CP, é um crime de mão própria, também chamado de atuação
pessoal, não admite coautoria, somente participação, tratando-se de uma clara exceção à teoria monista ou unitária.
68 O crime de furto privilegiado poderá ser qualificado, segundo
o STJ, mas somente quando as qualificadoras forem de natureza subjetiva. Também é entendimento já sumulado pelo
STJ que a existência de câmeras de vigilância em estabelecimento comercial, por si só, não torna o crime impossível.
69 Segundo entendimento do STJ, não é possível a aplicação da
majorante “concurso de duas ou mais pessoas” do crime de
roubo ao crime de furto, afastando a qualificadora. Também
é entendimento já sumulado pelo STJ que a consumação do
crime de roubo ocorre com a inversão da posse da res, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica.
70 Marcelo, funcionário público, deixou de praticar um ato
de ofício cedendo a um pedido de um colega de trabalho.
Pode-se afirmar que Marcelo deverá responder pelo crime de
corrupção passiva “privilegiada”.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
(DEUSDEDY SOLANO)
Texto 1
Analise a seguinte situação hipotética: Antonieta
Cantanária, de 35 anos de idade,  foi vítima de um crime de dano
qualificado em razão do considerável prejuízo que sofreu (Código
Penal, art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: ...
Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido: ... IV –
por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima).
O fato se deu no dia 17 de dezembro de 2019, quando Aldacir
Francisco, de 34 anos de idade, após discussão com Antonieta,
foi até o comércio dela, aguardou na espreita o fechamento do
estabelecimento, adentrou ao local e destruiu grande parte da
mercadoria disponibilizada para a venda. No dia seguinte, ao saber
do fato, Antonieta Cantanária se dirigiu à unidade policial mais
próxima e noticiou o fato e requereu a instauração da investigação
criminal. O Escrivão de plantão registrou a ocorrência policial
noticiada e juntou o requerimento apresentado pela vítima ao
boletim de ocorrência. O crime de dano com prejuízo considerável
para a vítima tem cominada a pena de detenção, de seis meses a
três anos, e multa, crime este de ação penal privada no qual só se
procede mediante queixa da ofendida ou de seu representante legal.
De acordo com a situação hipotética narrada no Texto 1, julgue
os três itens a seguir, indicando se o enunciado de cada item está
CERTO ou ERRADO, nos termos da legislação processual e da
orientação jurisprudencial dos tribunais superiores.
71 Por se tratar de crime de ação penal privada para a instauração da investigação criminal, conforme previsto no Código

de Processo Penal, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito após requerimento de quem tenha qualidade
para intentá-la.
72 O procedimento de investigação a ser instaurado é o Termo
Circunstanciado de Ocorrência, por se tratar de infração de
médio potencial ofensivo. Como o crime é de ação penal privada, a conciliação em audiência preliminar acarretaria a renúncia ao direito de queixa, causa extintiva de punibilidade.
73 A notitia criminis descrita na situação hipotética é denominada notícia direta ou imediata em razão da própria vítima
ter se dirigido à unidade policial para registrar a ocorrência e
ter apresentado o requerimento solicitando a instauração do
inquérito.
Nos termos do Código de Processo Penal, jugue a assertiva a seguir.
74

A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais
no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim
a apuração das infrações penais e da sua autoria. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá
ser iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou
do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de
quem tiver qualidade para representá-lo.
Texto 2

Analise a seguinte situação hipotética: durante o plantão
do dia 21 de dezembro de 2019 (sábado), por volta das 21h30,  a
equipe de plantão da 13ª DP – Delegacia de Sobradinho/DF recebeu uma informação, via rádio, de uma notícia anônima sobre uma
pessoa encarcerada em   uma residência, estando a vítima acorrentada e sendo submetida a condições sub-humanas. A equipe se
dirigiu ao local citado e lá se deparou com a situação noticiada,
estando a vítima, uma adolescente de 15 anos de idade, nas condições descritas na notitia criminis. Um dos policiais viu uma
pessoa deixando o local em desabalada carreira e iniciou uma
perseguição, efetuando a prisão do suspeito a cerca de duas quadras do local. A polícia invadiu o cativeiro por volta das 22h00
do sábado 21 de dezembro de 2019; a vítima foi encaminhada ao
Pronto-Socorro do Hospital Regional de Sobradinho. O suspeito,
de 23 anos de idade, foi autuado em flagrante delito; logo após o
seu interrogatório, compareceu o advogado do preso, o qual solicitou um novo interrogatório, haja vista a sua ausência na diligência
citada, o que foi indeferido pela autoridade policial, a qual determinou apenas que fossem disponibilizados os autos da prisão e a
diligência já documentadas.
Diante da situação hipotética, julgue os quatro itens a seguir como
CERTOS ou ERRADOS, de acordo com legislação e regência e o
entendimento jurisprudencial.
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75 Pode ser alegada nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por advogado, pois foi oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por defensor
técnico, não sendo suficiente a lembrança, pela autoridade
policial, dos direitos do preso previstos no art. 5º, LXIII, da
Constituição Federal.
76 A prisão em flagrante efetuada foi lícita, mesmo a entrada na
residência tendo ocorrido durante o período noturno em razão
da infração noticiada – cárcere privado – Art. 148 do CP, ser
considerada de natureza permanente, o que autoriza a entrada
na residência em qualquer dia e a qualquer hora. O flagrante
descrito denomina-se como flagrante próprio ou real, em razão do autor ter sido preso cometendo a infração penal.
77 A situação hipotética do Texto 2 descreve um crime habitual
e, segundo o Código de Processo Penal, entende-se o agente
em flagrante delito enquanto não cessar a habitualidade.
78 Ainda de acordo com o Texto 2, logo que teve conhecimento
da prática da infração penal, a autoridade policial deveria dirigir-se ao local do cativeiro, providenciando para que não se
alterassem o estado e a conservação das coisas, até a chegada
dos peritos criminais; apreender os objetos que tivessem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; colher
todas as provas que servissem para o esclarecimento do fato
e de suas circunstâncias; determinar, se fosse o caso, que se
procedesse exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias; dentre outras diligências, para formação do conjunto de
elementos de informação.
Considerando o entendimento jurisprudencial do STF, julgue os
itens a seguir em relação ao arquivamento do inquérito policial.
79 Verifica-se o arquivamento implícito quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, deixa de incluir na denúncia
algum fato investigado ou algum dos indiciados, sem qualquer
justificativa expressa neste sentido, arquivamento este que se
consuma quando o juiz também não se pronunciar com relação
aos fatos omitidos na inicial acusatória. Este arquivamento, segundo entendimento do STF, é admitido como regular, tendo
sido agasalhado pelo sistema processual penal brasileiro.

80 Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser
iniciada sem novas provas.

DIREITOS HUMANOS
(THIAGO MEDEIROS)

Julgue os seguintes itens, sobre a teoria geral, a afirmação histórica, os fundamentos e a universalidade dos direitos humanos.

81 A primeira geração de Direitos Humanos é representada pelos direitos de liberdade individual. Para a efetivação desses
direitos é necessário um Estado Absenteísta que não interfira
na esfera de liberdades individuais dos cidadãos.
82 A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de
1919 (Constituição de Weimar) são marcos da afirmação histórica dos direitos humanos de segunda geração ao consagrar
em seus textos os direitos de coletividade.
83 São precedente históricos do processo de internacionalização
dos Direitos Humanos o Direito Humanitário (1864), Liga
das Nações (1919) e Organização Internacional do Trabalho (1919).
84 Os três marcos históricos fundamentais dos Direitos Humanos são, em ordem cronológica, o Iluminismo, a Revolução
Francesa e o Fim da Segunda Guerra Mundial.
85 A Magna Carta de 1215 é um importante documento da afirmação histórica dos Direitos Humanos que consagrou em seu
texto a separação de poderes e a supremacia do parlamento
sobre o Rei.
86 De acordo com o fundamento juspositivista os Direitos Humanos fundamentam-se na ordem normativa, portanto é uma
criação do legislador.
87 A variação de plano de positivação dos direitos que objetivam
proteger a dignidade da pessoa humana reflete diretamente na
terminologia desses direitos de dignidade. Um exemplo é a
utilização da terminologia Direitos Humanos que se refere a
um conjunto de valores e direitos positivados na ordem interna de determinado país.
88 A internacionalização dos direitos humanos iniciou-se após a
Primeira Guerra Mundial, especialmente a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

INFORMÁTICA
(FABRÍCIO MELO)

89 O mecanismo de busca do Google pode utilizar metadados de
arquivos para efetuar a localização de um arquivo procurado
por um usuário.
90 Tanto a Internet (rede pública) como a Intranet (rede privada)
operam com a família de protocolos OSI.
91 HUB, SWITCH e ROTEADOR são dispositivos utilizados
em redes de computadores e operam respectivamente nas camadas 1 (física), 2 (enlace) e 3 (rede) do modelo OSI.
92 A comunicação por meio de celulares são exemplos de transmissões Full-Duplex.
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93 Um processo de comutação é aquele que reserva e libera recursos de uma rede para sua utilização. As comutações de
circuitos e de pacotes são usadas no sistema telefônico atual.
A comutação de circuito particularmente é usada no tráfego
de voz, ela é a base para o sistema telefônico tradicional, e a
comutação de pacotes é usada para o tráfego de dados, sendo
por sua vez, a base para a Internet e para a Voz sobre IP.

98 O texto acima está sendo exibido no modo de exibição Layout
da Página, modo padrão do Word.
Sobre o Microsoft Excel 2019/365, julgue o próximo item.
99 Com o objetivo de inserir uma nova página, para iniciar um
novo trecho do texto, foi pressionada a tecla ENTER seguidas
vezes, como podemos observar na figura. O procedimento
descrito é o mais indicado para a inserção/quebra de página.
Sobre o Microsoft Power Point 2016/19/365, julgue os itens
100 e 101.
100 Ao salvar uma apresentação no formato PPSX o usuário estará criando uma apresentação que poderá ser executada em
um computador sem o Power Point instalado.
101 Através do modo de exibição do apresentador, é possível a
visualização de anotações durante uma apresentação.
Sobre o Microsoft Excel 2016/19/365, julgue os itens 102 e 103.

102 É possível salvar uma pasta de trabalho do Excel no sistema
94 O site exibido acima pode ter sido acessado através do botão  
de nuvem computacional da Microsoft, SkyDrive.
que foi adicionado na barra de favoritos
através do botão .
103 Na célula A1 de uma planilha qualquer, foi inserido o seguinte texto: GRAN      CURSOS      ON      LINE. Ao digitar
95 Através da combinação de teclas CTRL+J, o Google Chrome
na célula A2 a fórmula: =ARRUMAR(A1) o resultado será
abrirá uma nova guia, exibindo o histórico de downloads
GRAN CURSOS ON LINE.
realizados através do navegador.
96 Na barra de URL, ao digitar: chrome://config, abrirá uma nova
guia com as opções de configurações do Google Chrome.
97 É recomendável apenas o uso do Google Chrome para acesso
a Intranet de qualquer órgão público.
De acordo com a figura abaixo e conhecimentos relacionados ao
MS-WORD 2016/19/365, julgue o próximo item.

LEI N. 9.099/1995
(LORENA OCAMPOS)

104 O instituto da composição dos danos civis, previsto na Lei n.
9.099/1995, uma vez homologado pelo juiz, acarretará, independentemente da natureza da ação penal do crime de menor
potencial ofensivo, a extinção da punibilidade do agente.
105 As disposições da Lei n. 9.099/1995 não se aplicam no âmbito da justiça militar.

RACIOCÍNIO LÓGICO
(MARCELO LEITE)

De acordo com o enunciado, todas as premissas são verdadeiras.
106 Se Marta não é jogadora de futebol(V) então Vanusa é
nadadora(V).
107 Se Marta é jogadora de futebol(F) então Lúcia não é atleta(F).
Considere que as afirmações a seguir são todas verdadeiras.
Todo Juiz é servidor público.
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Policial civil é servidor público.
Nenhum servidor é celetista.
Com base no texto, julgue os itens subsequentes.

viaturas ficam ocupadas e 7 policiais ficam de fora dessa missão.
Colocando 4 policiais em cada viatura, uma viatura ficará vazia
e não será utilizada. Com base no texto, julgue os itens a seguir.

108 Policial civil é celetista.

117 A delegacia possui mais de 10 viaturas disponíveis
para a missão.

109 Juiz pode ser policial civil.

118 O efetivo disponível para a missão é inferior a 38 policiais.

110 A contra positiva da afirmação “Não sou traficante, porém
sou usuário” será “sou traficante mas não sou usuário”.

Perguntado hoje a uma senhora as idades das suas três filhas, a
senhora respondeu:
– Não sei a idade de cada uma, porém eu sei que a soma das idades
das mais novas é 51 anos; das duas mais velhas é 59 anos e da mais
nova com a mais velha é 56 anos.

111 A negativa da expressão “Quem tem boca vaia Roma” será
equivalente a “o indivíduo tem boca e não vaia Roma.”
112 A negação da sentença “Ou Marta é policial civil, ou Lúcia
é delegada” será “Nem Marta é policial civil nem Lúcia é
delegada.”

Com base no texto, julgue os itens a seguir.

113 A equivalente da negação “Todo policial civil é graduado”
será “Nenhum policial civil é graduado”.

120 A filha mais nova tinha 24 anos há 5 anos.

119 A mais velha tem 32 anos.

4º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

MATEMÁTICA
(MARCELO LEITE)

CONHECIMENTOS BÁSICOS

114 Em 2019, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF) encomendou uma pesquisa ao Instituto Datafolha. De acordo com a pesquisa SSPDF-Datafolha 42% dos
entrevistados sofreram algum tipo de roubo, desse percentual
10% sofreram alguma agressão durante o roubo. O percentual dos entrevistados que sofreram algum tipo de roubo e
também agressão durante o roubo foi igual 4,2%.

GRAMÁTICA E TEXTO
(TEREZA CAVALCANTI)

1

Em uma conversa informal entre os policiais André e Beto ocorreu
o seguinte diálogo.

5

André: No meu contracheque, nesse mês, foi descontado 20%
do meu abono sendo que o abono corresponde a 30% do   meu
salário bruto.
Beto: No meu contracheque, nesse mês, foi descontado 30%
do meu abono sendo que o abono corresponde a 20% do   meu
salário bruto.

10

Considerando que ambos têm o mesmo salário bruto, julgue os
próximos itens.

15



115 O desconto sofrido por Beto foi maior que o desconto sofrido
por André.
116 Não é possível calcular a porcentagem do desconto, pois não
se tem o valor do salário bruto.
Em certa delegacia de polícia, em cada viatura cabem exatamente
5 policiais. Para uma certa missão serão utilizados viaturas e policiais. Sabe-se que ao colocar 3 policiais em cada viatura, todas as

20

25

Nos tempos de hoje, quando a cega vontade de poder
que dominou a história do mundo tem a seu serviço meios
extraordinários para se impor, menos do que nunca a honra
do douto pode ser separada de um renovado senso de
responsabilidade, no duplo significado da palavra, para o qual
ser responsável quer dizer, por um lado, levar em conta as
consequências da própria ação, e, por outro, responder pelas
próprias ações diante de nosso próximo. Em outras palavras:
trata-se de evitar tanto a fuga na pura ética das boas intenções
(“faça o que deve e que ocorra o que tiver de ocorrer”) quanto
o fechamento num esplêndido isolamento (“desprezo o som
de tua harpa, que me impede de escutar a voz da justiça”).
À medida que nossos conhecimentos se ampliaram
(e continuam a se ampliar) com velocidade vertiginosa, a
compreensão de quem somos e para onde vamos tornou-se
cada vez mais difícil. Contudo, ao mesmo tempo, pela
insólita magnitude das ameaças que pesam sobre nós, essa
compreensão é cada vez mais necessária. Esse contraste
entre a exigência incontornável de captar em sua globalidade
o conjunto dos problemas que devem ser resolvidos para
evitar catástrofes sem precedentes, por um lado, e, por outro,
a crescente dificuldade de dar respostas sensatas a todas as
questões que nos permitiriam alcançar aquela visão global,
única a permitir um pacífico e feliz desenvolvimento da
humanidade, esse contraste é um dos muitos paradoxos de
nosso tempo, e, ao mesmo tempo, uma das razões das angús-
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30

tias em que se encontra o estudioso, ao qual é confiado, de
modo eminente, o exercício da inteligência esclarecedora,
bem como o empenho em não deixar irrealizada nenhuma
tentativa para acolher o desafio posto à razão pelas paixões
incontroladas e pelo mortal conflito dos interesses.

10

Noberto Bobbio, A Era dos Direitos.

1

De acordo com o texto, o acesso ao conhecimento recrudesceu
a percepção do homem sobre si mesmo, o autoconhecimento.

2

As três ocorrências de parênteses no texto apresentam a mesma justificativa.


15

20

3
4

5

6

7

A substituição de “ao qual” (l. 27) por à que preservaria a
correção gramatical do texto.
Depreende-se do texto uma visão negativamente crítica tanto
da pura ética das boas intenções quanto do isolamento esplêndido, comportamentos que se afastam da ideia de responsabilidade.
A substituição de “À medida que” (l. 13) por Na medida em
que, embora alterasse o sentido original do texto, manteria
sua correção gramatical.
Na linha 17, a forma verbal “pesam” está no plural para concordar com sujeito desse verbo, cujo núcleo é “ameaças”.
Sem prejuízo à correção e aos sentidos, o trecho “Esse contraste entre a exigência incontornável de captar em sua globalidade o conjunto dos problemas que devem ser resolvidos
para evitar catástrofes” (l. 18-21) poderia ser assim reescrito:
“Tal contraste entre a incontornável exigência de captação,
em sua globalidade, do conjunto de problemas que se deve
resolver afim de se evitarem catástrofes.”

8

A oração “de dar respostas sensatas a todas as questões” (l.
22-23) complementa o sentido do nome “dificuldade”.

9

Os adjetivos “esclarecedora” (l. 28) e “irrealizada” (l. 29),
embora se refiram a diferentes termos, desempenham a mesma função sintática.

10 O termo “confiado” (l. 27) está no masculino singular para
concordar com “estudioso”.
1

5

Voltei-me para ela; Capitu tinha os olhos no chão.
Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o
outro... Confissão de crianças, tu valias bem duas ou
três páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não
falamos nada; o muro falou por nós. Não nos movemos,
as mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas quatro,



25

pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora
exata daquele gesto. Devia tê-la marcado; sinto a falta de
uma nota escrita naquela mesma noite, e que eu poria aqui
com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria
nenhum, tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as
do amar; tinha orgias de latim e era virgem de mulheres.
Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de
cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se uns
pelos outros... Padre futuro, estava assim diante dela como
de um altar, sendo uma das faces a Epístola e a outra o Evangelho. A boca podia ser o cálix, os lábios a patena. Faltava
dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende e
é   a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrilégio, leitora minha devota, a limpeza da intenção lava o
que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali com
o céu em nossas mãos, unindo os nervos, faziam das duas
criaturas uma só, uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer cousas infinitas, as palavras de boca é que nem
tentavam sair, tornavam ao coração caladas como vinham...
Machado de Assis, Dom Casmurro.

Com base nos aspectos interpretativos e discursivos do texto,
julgue os itens a seguir.
11 Infere-se que o narrador era, à época do fato relatado, tão
insipiente nos domínios da linguagem normativa quanto nos
relacionamentos amorosos.
12 No último período do texto, há referência ao uso da linguagem não verbal no processo de comunicação entre o narrador e Capitu.
13 O emprego de verbos no pretérito e a presença de progressão
temporal são traços que permitem classificar o texto como
narrativo.
14 Os termos “de crianças” (l. 3), “três” (l. 3) e “exata” (l. 7)
exercem a mesma função sintática na oração em que ocorrem.
15 Na oração “Conhecia as regras do escrever”, a palavra “escrever” classifica-se como verbo.
16 No trecho “nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas” (l. 13-14), a posposição do pronome à forma verbal
“deixaram” (deixaram-se) prejudicaria a correção gramatical
do período.
17 Em “Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do
amar” (l. 11-12), a palavra as classifica-se como artigo definido e, na construção em que aparece, permite a elipse do
substantivo “regras” (l. 11).
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18 Na linha 4, a substituição do ponto e vírgula por uma vírgula
seguida de “por conseguinte” preservaria a correção e os sentidos originais do texto, com a vantagem de tornar explícita a
conexão entre as partes.

22 It is implied that the British people are to this day fond of
police officers.

19 A acentuação de “três” e “céu” justifica-se em função da
mesma regra.

24 As a result can be correctly substituted for therefore.

20 A supressão da expressão “é que” (l. 5) não comprometeria a
correção gramatical ou a coerência do texto.



(ALEXANDRE HARTMANN)

26 Since the police force was as feared as the military forces, any
intent to establish a centralized, the concept of a professional
police would invariably be turned down by civilians.

The History of Modern Policing
by Timothy Roufa

27 The primary principles of policing undoubtedly stem from
Peel’s ideas.

The Beginning of Modern Policing




25 Peel was able not only to lay out the basic conceptional
structure of what a police force ought to be like but also how
officers were supposed to behave while on duty.

INGLÊS

During the early history of policing, individual citizens
were largely responsible for maintaining law and order among
themselves. Those who served as constables and justices
of the peace did so voluntarily and were not typically paid
for their services. Shire reeves, or sheriffs, were employed
full-time to oversee law enforcement activities within their
shires in England and their counties in the colonies. Through
the centuries, those practices played a significant role in the
history of policing around the world.
The loosely-based system of social control worked
quite well for centuries, particularly in more rural and less
populated regions. However, the late 1700s and early 1800s
saw a population explosion in major cities in the United
States and England. Riots and civil unrest were common, and
it became increasingly clear that there was a need for a more
permanent and professional form of law enforcement that
would carry the official authority of the government.


23 A tough sell means an easy task of persuasion.

Philosophers, sociologists and those in the newly evolving
field of criminology, including legal philosopher Jeremy
Bentham and his acolytes, began to call for a centralized
police force to protect the citizenry and to maintain order.
Perhaps the most powerful advocate for a professional police
force was Sir Robert Peel, a Minister of Parliament who served
as Home Secretary for the United Kingdom in the 1820s.
In 1829, Peel established the Metropolitan Police Services
in London. With the founding of London's police force, Peel
became widely regarded by criminologists and historians
alike as the father of modern policing. British police officers
are still known affectionately as "Bobbies" in honor of his
first name, Robert.
Source: <https://www.thebalancecareers.com/the-history-ofmodern-policing-974587>.

21 Sir Robert Peel is still considered by a few as the father of
modern policing.

LODF

(MARCO SOARES)
28 A Segurança Pública é um dever de todos e direito e responsabilidade do Estado.
29 É princípio expresso da segurança pública, constante na vigente Lei Orgânica do Distrito Federal, a apuração das infrações penais por meio de procedimentos investigatórios de
polícia judiciária.

LEGISLAÇÃO PCDF
(MARCOS FAGNER)

30 A Corregedoria-Geral da Polícia Civil é uma unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Direção-Geral
de Polícia.
31 A Comissão Permanente de Disciplina é unidade orgânica
de execução, diretamente subordinada à Corregedoria-Geral
da Polícia Civil, é incumbida de promover o processo administrativo disciplinar no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal.
32 Acompanhar e fiscalizar as atividades cartorárias da delegacia,
orientando os escrivães de polícia, são atribuições do delegado
responsável pelo plantão das Delegacias Circunscricionais.
33 As Delegacias da Criança e do Adolescente, unidades orgânicas de execução técnica e operacional, diretamente subordinadas ao Departamento de Polícia Especializada, têm como
uma de suas atribuições fiscalizar, investigar e instaurar inquérito policial no caso de infração penal praticada contra
criança e adolescente.
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34 As decisões do Conselho Superior da Polícia Civil do Distrito
Federal serão tomadas por maioria absoluta de votos dos seus
membros, mediante resoluções, cabendo ao seu Presidente o
voto de qualidade.
35 Figura entre uma das atribuições do Perito Criminal elaborar
a perícia merceológica.
36 Compete aos ocupantes do cargo de Agente de Polícia certificar as atividades cartorárias realizadas.

RIDE

(ANDERSON BATISTA)
37 Apesar das ações da SUDECO (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), a RIDE-DF não pertence
à sua jurisdição, de acordo com o estabelecido pela Lei n.
7.469/2011.
38 Recentemente houve a reivindicação dos governos de DF,
MG e GO que recursos do FCO (Fundo Constitucional do
Centro-Oeste) também fossem aplicados à RIDE-DF, visto
que esse fundo jamais foi promotor de financiamentos para
essa região.
39 Ainda incipiente, o sistema de coleta seletiva realizado em
Brasília cobre pouco mais de 10% dos domicílios da capital.
Na RIDE-DF, é o programa mais incipiente.
40 A RIDE-DF tem como prioridade de atuação a centralização
da arrecadação fiscal em sua área circunscrita.
41 Dentro da Composição do PIB da RIDE-DF, os municípios
goianos e mineiros dedicados ao agronegócio são a fatia
majoritária.

LEI N. 8.112/1990
(RODRIGO CARDOSO)

42 O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento.
43 Considere que os Agentes de Polícia Vieira e Saulo estão
sendo indiciados em processo disciplinar. Assertiva: após a
citação, inicia o prazo de dez dias para apresentarem defesa escrita.
44 A autoridade competente para julgar o processo poderá agravar ou abrandar a penalidade proposta pela comissão, desde
que o relatório venha a contrariar as provas dos autos.

LEI N. 13.869/2019
(DIEGO FONTES)

45 Responde por crime de abuso de autoridade o agente público
que, pelo excesso de serviço e escassez de pessoal, deixa de
entregar ao preso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas, conseguindo
entregar a referida nota apenas após 36 (trinta e seis) horas.
46 Comete crime de abuso de autoridade, previsto expressamente na Lei n. 13.869/2019, o agente público que constrange o
preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu
corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. O referido
agente público poderá, em tese, ser beneficiado pelo instituto
da suspensão condicional do processo ou ter sua pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direito de
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.
47 Comete crime de abuso de autoridade o agente público que
mantém, por mero capricho ou satisfação pessoal, na mesma
cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade
ou em ambiente inadequado.

LEI N. 8.429/1992
(VANDRÉ AMORIM)

48 Para os efeitos da Lei de Improbidade, reputa-se agente público, todo agente político, tendo em vista o desempenho de
função pública.
49 As disposições da Lei de Improbidade são aplicáveis, em toda
sua extensão, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
50 Embora seja possível a responsabilização de particular por
ato de improbidade administrativa, segundo a jurisprudência
do STJ, a ação judicial por ato de improbidade não poderá ser
proposta unicamente contra o particular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
(WELLINGTON ANTUNES)

51 A produção dos efeitos da decisão judicial, que determina a
dissolução compulsória de associação, depende do seu trânsito em julgado.
52 Os tratados e as convenções internacionais que forem apro-
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vados, em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois
turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.
Acerca das disposições constitucionais relativas à segurança
pública, julgue os itens.
53 A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira,
destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política
e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da
União e de todas as suas entidades da Administração Pública indireta.
54 Os Municípios que possuam mais de cinquenta mil habitantes
poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
55 Segundo o Supremo Tribunal Federal, os Estados-membros e
o Distrito Federal podem, por meio de emenda às suas constituições ou lei orgânica, ampliar o rol de órgãos encarregados
pela segurança pública.
56 Incumbem às polícias civis, em concorrência com a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração
de infrações penais, inclusive as militares.
57 A segurança viária compreende a educação, a engenharia e a
fiscalização de trânsito, vetores que asseguram ao cidadão o
direito à mobilidade urbana eficiente.
58 O devido processo legal só é garantido àqueles procedimentos judiciais e administrativos nos quais há a possibilidade de
privação de liberdade.

DIREITO PENAL – GERAL
(WALLACE FRANÇA)

Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue os itens a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
59 Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça, é inaplicável o princípio da insignificância às contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas e aos crimes contra a Administração Pública.
60 Sujeitam-se à lei brasileira os crimes praticados no estrangeiro contra aqueles que estão a serviço do governo brasileiro.
Trata-se de aplicação extraterritorial da lei brasileira de forma incondicionada.
Julia, nascida em 22 de maio de 2000, não mais aguentando o
comportamento de sua prima, Renata, que constantemente a vinha
ofendendo, resolve pôr fim àquele comportamento. Para isso,
no dia 21 de maio de 2018, pega, sem que ninguém perceba, as

chaves do carro de seu pai que estava estacionado na garagem e,
enquanto a prima, de 18 anos, consertava a bicicleta, também na
garagem, dá ré com o veículo e atropela Renata, que é imediatamente encaminhada ao hospital pelos tios. Em virtude de lesões
internas sofridas, Renata vem a falecer em 25 de maio de 2018.
Em procedimento administrativo para apurar os fatos, Julia, acompanhada de advogado, confessa sua intenção de matar, apesar de
se declarar atualmente arrependida. Concluído o procedimento, os
autos são encaminhados ao Promotor de Justiça com atribuição
exclusivamente criminal.
61 Com base nas informações expostas, o Promotor de Justiça
Criminal, em relação ao resultado morte, deverá reconhecer
que a atribuição é da Promotoria da Infância e Juventude infracional, pois o Código Penal adota a Teoria da Ubiquidade
para definir o momento do crime.
62 Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a
Teoria da Ubiquidade.
Jorge cumpre pena em razão de condenação definitiva pela prática de determinado crime. Na mesma unidade prisional, mas em
outra ala, Antônio encontra-se preso preventivamente em virtude
de ação penal, sem sentença, pela suposta prática de delito idêntico ao de Jorge. Em determinada data, Jorge e Antônio descobrem
que entrou em vigor nova lei penal reduzindo a sanção penal em
abstrato prevista para o delito imputado a ambos, inclusive sendo
a pena máxima atual inferior àquela aplicada na sentença de Jorge.
63 Considerando as informações narradas, a inovação legislativa não poderá beneficiar Jorge, tendo em vista que já houve
trânsito em julgado da sentença condenatória, mas poderá ser
aplicada a Antônio por ser mais favorável.
64 Em relação ao lugar do crime, o Código Penal adota a Teoria
Mista tanto para os crimes consumados quanto para os crimes tentados.

DIREITO PENAL – ESPECIAL
(ÉRICO PALAZZO)

65 De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a
injúria racial é crime inafiançável e imprescritível.
66 O aborto de feto com microcefalia é admitido pela jurisprudência pátria, desde que realizado por médico, após autorização judicial.
67 Situação hipotética: João, maior imputável, subtraiu dinamites que se encontravam no depósito de uma mineradora. Os
explosivos estavam num galpão destrancado, de forma que
João simplesmente adentrou ao local e efetuou a subtração.
Assertiva: Essa conduta se amolda ao crime de furto simples,
uma vez que o furto será considerado qualificado quando há
a subtração com emprego de explosivos, mas não quando a
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subtração tiver como objeto material os próprios explosivos.

80 O IP é unidirecional.

68 Situação hipotética: Manoel, maior imputável, utilizou dinamites para explodir um caixa eletrônico e subtrair o numerário. Assertiva: Esta conduta se amolda ao crime de furto qualificado pelo uso de explosivos, não podendo ser imputado a
Manoel o crime de explosão, previsto no CP.

Julgue os seguintes itens, sobre a responsabilidade dos Estados e
os Direitos Humanos.

69 Configura tráfico de influência solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz,
jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça,
perito, tradutor, intérprete ou testemunha.

81 A responsabilização internacional por violação de direitos
humanos é cabível apenas contra pessoas, não sendo possível se falar em responsabilidade de um Estado devido a sua
soberania.

70 O crime de concussão é incompatível com o crime de corrupção ativa. Assim, o particular que cede à exigência realizada pelo funcionário público não poderá ser responsabilizado
pelo crime de corrupção ativa.

82 É prescindível a demonstração de dolo ou culpa para que um
Estado possa ser responsabilizado internacionalmente por
violação de Direitos Humanos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
(DIEGO HENRIQUE)

71 O inquérito policial é a única forma de a Polícia Civil investigar um crime.
72 Uma das atribuições do Delegado de Polícia, após a prática
do crime, consiste na ida ao local do fato e a apreensão dos
objetos necessários à investigação, mesmo antes da chegada
dos peritos.
73 Segundo os Tribunais Superiores, arquivado o inquérito policial por legítima defesa, não é possível o seu desarquivamento diante de novas provas.
74 Segundo os Tribunais Superiores, arquivado o inquérito policial por atipicidade pelo juízo competente, não é possível o
seu desarquivamento diante de novas provas.
75 Segundo os Tribunais Superiores, arquivado pela atipicidade
o inquérito policial por um juiz incompetente, não é possível
o seu desarquivamento diante de novas provas.
76 O indiciamento é ato exclusivo da autoridade policial.
77 Se o indivíduo estiver ausente, havendo necessidade de seu
indiciamento, haverá o chamado indiciamento indireto.
78 Se o juiz discordar do pedido de arquivamento do promotor
de justiça, deverá o próprio magistrado realizar a denúncia,
caso em que ocorrerá a chamada “denúncia de ofício”.
79 Ao final das investigações, o Delegado de Polícia, segundo o
CPP, produzirá relatório, encerrará o IP e o enviará ao Ministério Público para oferecimento ou não de denúncia.

DIREITOS HUMANOS
(THIAGO MEDEIROS)

Há 70 anos, a Organização das Nações Unidas promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como resposta imediata às
atrocidades cometidas nas duas guerras mundiais e visando garantir a todo ser humano condições mínimas de sobrevivência e crescimento em ambiente de igualdade, respeito e liberdade. Julgue os
seguintes itens sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a afirmação histórica dos Direitos Humanos.
83 A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante, de
maneira expressa em seu texto, a presunção da inocência e o
princípio da insignificância.
84 De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém será preso salvo em flagrante delito ou por ordem fundamentada de autoridade competente.
85 A Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada
pela Assembleia Geral da ONU em 1948, trouxe em seu texto
a proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de
qualquer produção artística da qual o sujeito seja autor.
Sobre a Política Nacional de Diretos Humanos e o Programa
Nacional de Direitos Humanos em vigor, julgue os itens a seguir.
86 Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) é um
programa do Governo Federal do Brasil, e está em vigor o
PNDH-4, lançado no final do ano de 2019 pelo governo do
Presidente Jair Bolsonaro.
87 Um dos objetivos estratégicos do Programa Nacional de Direitos Humanos é a expansão do acesso à posse e ao porte de
armas no Brasil.
88 O Programa Nacional de Direitos Humanos trata da proteção
dos indivíduos que cometeram crimes, mas é alvo de críticas
porque carece de uma diretriz sobre garantia dos direitos das
vítimas de crimes.
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INFORMÁTICA

(MAURÍCIO FRANCESCHINI)
89 O bot é um malware considerado a evolução do worm, visto que, além das características desta última praga, ele também possui mecanismos de conexão com o atacante, permitindo que este envie comandos para serem executados
remotamente.

tação retrato e paisagem simultaneamente.
102 Com base na planilha abaixo, extraída do Relatório Anual
2018 da PCDF, para se obter a soma da quantidade de laudos emitidos com a de identidades expedidas, pode-se utilizar
a fórmula
=PROCV(“LAUDOS EMITIDOS”;A3:B9;2;FALSO)+PROCV(“IDENTIDADES EXPEDIDAS”;A3:B9;2;FALSO)

90 A assinatura digital garante autenticidade e privacidade.
91 A biometria é um mecanismo tecnológico que garante a autenticidade, uma vez que garante a veracidade da pessoa que
está acessando a informação.
92 No Windows 10, a área de transferência é a região da memória onde ficam dispostos ícones de processos executando em segundo plano, bem como o relógio e as notificações
do sistema.
93 O recurso Atualização e Segurança, das Configurações do
Windows, verifica se o sistema está com o pacote mais recente de atualizações, baixa e as instala para corrigir vulnerabilidades e aplicar melhorias e novidades no Windows.

103 Com base na planilha da questão anterior, para classificar os
dados pela quantidade em ordem crescente, basta selecionar
as células de B3 a B9 e clicar no botão

.

94 O ícone , exibido na barra de notificações do Windows, indica que o computador está conectado na rede WAN via cabo.

LEI N. 9.099/1995

95 O Explorador de Arquivos permite abrir um arquivo existente
ou criar novos arquivos por meio do menu Arquivo.

104 Na proposta de aplicação imediata de pena (art. 76 da Lei n.

96 As redes Wi-Fi permitem a conexão dos usuários por meio de
pontos de conexão física RJ-45.
97 O protocolo de rede FTP permite o download de arquivos de
grandes volumes, utilizando para isso o UDP como protocolo
de transporte na conexão.
98 A Deep Web é um ambiente extremamente obscuro da Internet, no qual se pode localizar diversos tipos de sites de pedofilia, como também várias redes criminosas são exploradas
pelos policiais investigativos.
99 Uma rede com topologia híbrida pode ser uma combinação
de redes com várias topologias como, por exemplo, anel, estrela e barramento, formando uma única rede interligada.
100 O botão
do SmartArt aciona o recurso do Word que
insere textos decorativos ao longo do documento.
101 O recurso Quebra de Seção, encontrado na guia Layout, permite formatar um mesmo documento com páginas na orien-

(LORENA OCAMPOS)

9.099/1995) a autor de crime de menor potencial ofensivo
praticado com violência doméstica contra mulher, deverão
ser incluídas medidas protetivas de urgência (art. 22 da Lei n.
11.340/2006), sempre que a vítima as solicitar.
105 Nos estritos termos da Lei n. 9.099/1995, a competência dos
Juizados Especiais Criminais é determinada pelo lugar em
que foi praticada a infração penal.

RACIOCÍNIO LÓGICO
(MARCELO LEITE)

106 A expressão “Se beber, não dirija” é equivalente, sob o ponto
de vista lógico, a “Se dirigir, não beba”.
André, Beto e Carlos, policiais civis, têm cada um deles uma única
formação de nível superior nas áreas de Direito, Matemática e
Física, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que um deles é
policial há exatos 5 anos, outro há exatos 7 anos e outro há exatos
10 anos. Sabe-se ainda que:
•

O policial matemático exerce o cargo há exatos 7 anos.
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•
•

André é físico.
Beto é o que exerce o cargo há menos tempo.

107 Beto é formado em Direito.
108 Carlos é o policial que ocupa esse cargo há mais tempo.
No início do curso de formação dos novos escrivães será oferecido
um café da manhã aos participantes. A merenda será composta
pelas seguintes opções:
•
•
•

Bebida quente: chocolate, café puro e chá.
Sucos: laranja e goiaba.
Pães: pão integral, pão de forma e pão francês.

109 Um participante irá escolher apenas uma bebida quente, apenas um suco e apenas um tipo de pão. O número de formas
distintas que poderá fazer essa escolha será superior a 15.
110 Em um julgamento apertado na Corregedoria da Polícia Civil, obteve o seguinte resultado: 4 absolvições e 3 condenações, porém não se sabe como cada corregedor votou. A
quantidade de maneiras que se pode atribuir esses votos aos 7
corregedores é inferior a 34.
Em uma investigação sobre tráfico de drogas, 5 policiais serão
colocados em torno de um círculo em 5 bases estratégicas, conforme a figura a seguir.

MATEMÁTICA

(LORRAYNE PABLYNE)
114 Em determinado curso de formação foram abertas as inscrições para os 124 aprovados em um concurso. Para facilitar a
chamada para a realização da matrícula, foi estabelecido que
a quantidade de candidatos a serem convocados por dia seguiriam pela ordem da classificação de cada, em uma progressão
aritmética de razão 3. Assim, seria chamado no primeiro dia
apenas o 1º candidato, no segundo dia até o candidato 4º, no
terceiro dia até o candidato 7º, e assim sucessivamente formando a PA: (1, 3, 5, ..., 124). Desta forma, é possível afirmar
que serão necessários mais de 40 dias para chamar todos os
classificados.
Com as festas do final de ano, de um grupo formado por 10 Escrivães e 5 Agentes serão escolhidos 4 servidores aleatoriamente para
a formação de uma equipe plantonista. A respeito dessa equipe,
julgue o próximo item.
115 A probabilidade de a equipe plantonista ser formada apenas
por Agentes é inferior a 1%.
116 O gráfico de uma função afim passa pelos pontos A(–2,
–8) e B(0, 2). Desta forma, analisando a função e seus
pontos, é correto afirmar que a função pode ser escrita
, onde
como
117 Para formalizar a documentação de cada inquérito policial é
necessário que uma equipe com 3 escrivães trabalhe ininterruptamente por 5 horas. Para fazer com que o procedimento se torne mais rápido, foi acrescentado à equipe mais um
escrivão. Desta forma, é correto afirmar que o tempo para
a realização do trabalho diminuirá em 1 hora e 15 minutos.

111 O número de sequências distintas com os policiais que podemos formar, sendo um em cada base, será igual a 24.
Em uma repartição do Departamento de Polícia Especializada
(DPE) estão trabalhando 8 agentes. Para uma determinada missão
serão escolhidos 2 desses policiais. Com base no texto, julgue os
itens a seguir.
112 O número de maneiras distintas que se podem escolher esses
dois policiais será superior a 25.
113 Considerando que esses dois policiais irão trabalhar em turnos distintos, um pela manhã e o outro à tarde, o número de
maneiras distintas para escolher dois policiais será igual 56.

118 Em uma pesquisa entre os 500 funcionários de uma empresa para a verificação do nível de escolaridade, constatou-se
que 235 funcionários possuem o diploma de Administração,
125 funcionários possuem o diploma de Ciências Contábeis e
52 funcionários possuem tanto o Diploma de Administração
como também o de Ciências Contábeis. Sabendo disso, é possível afirmar que a quantidade de funcionários que não possui
nenhum dos dois diplomas é inferior a 100.
119 Considere que 7 itens de um armarinho tenham valores,
em reais, correspondente aos números inteiros positivos  
, onde formam uma progressão geométrica, crescente, com razão igual a 2. Sabendo que
o item
corresponde ao valor de 24 reais, é possível afirmar que caso o dono desse armarinho venda um item de cada
um dos setes itens disponíveis, ele acumulará 381 reais.
120 Jennifer, há 5 anos tinha o dobro da idade de seu irmão mais
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6

A oração “que se verifica quando um sujeito discrimina ou
exclui outro” (l. 1-2) é indispensável ao sentido do período,
pois delimita a referência de “fenômeno” (l. 1).
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7

Os termos “verdades” (l. 11) e “corretamente” (l. 11) exercem
a mesma função sintática nos períodos em que se inserem.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

8

O sujeito da forma verbal “vem” é “pessoa” (l. 12).

GRAMÁTICA E TEXTO

9

A inserção de uma vírgula logo após o termo “positivo”, em
“Preconceito positivo acontece quando características consideradas positivas da pessoa se estendem para seus atos” (l.
16-18), manteria a correção gramatical do texto.

novo. Daqui a 2 anos o produto das suas idades será igual a
294. Desta forma, é correto afirmar que Jennifer é apenas 5
anos mais velha que seu irmão mais novo.

(LUCAS LEMOS)
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Texto 1
O preconceito é um fenômeno que se verifica quando
um sujeito discrimina ou exclui outro, a partir de concepções equivocadas, oriundas de hábitos, costumes,
sentimentos ou impressões. O preconceito decorre de
incompatibilidades entre a pessoa e o ato que ela executa. Isso quer dizer que, se houver uma ideia favorável de
uma pessoa, tudo o que ela fizer ou disser pode ser aceito,
mesmo que o que disser ou fizer seja errado, falso ou impreciso. Inversamente, se houver uma ideia desfavorável sobre
alguém, tudo o que essa pessoa disser ou fizer pode ser rejeitado, mesmo que diga verdades ou se comporte corretamente.
A ideia favorável ou desfavorável sobre a pessoa vem de
fatos exteriores, e isso afeta, positiva ou negativamente, no
caso do comportamento preconceituoso, o julgamento sobre
a pessoa ou seus atos. O preconceito pode ser, destarte, positivo ou negativo. Preconceito positivo acontece quando características consideradas positivas da pessoa se estendem para
seus atos, ou vice-versa, mesmo quando não são corretos. Em
geral, o preconceito positivo não é percebido pela sociedade
(ou pelo menos não provoca reações). O que incomoda é o
preconceito negativo, acompanhado de reação discriminatória.

10 As palavras “fenômeno”, “hábitos” e “características”
são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.
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Marli Quadros Leite. Preconceito e intolerância na linguagem.
São Paulo: Contexto, 2012, p. 27-9 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto, julgue os itens subsequentes.
1

Conclui-se do texto que o preconceito negativo, por ter origem em uma ideia desfavorável, não resulta em discriminação ou segregação.


20


25

Texto 2
Equipe não é somente o conjunto de pessoas que atuam
juntas em determinado projeto, cada qual na própria função.
O significado é mais profundo: a ideia é que cada integrante
saiba qual é a sua parte no grupo, mas que leve em consideração
o todo, valorizando o processo inteiro e colaborando com
ideias e sugestões. E o resultado da meta estabelecida, seja em
um projeto empresarial, em um grupo voluntário ou em uma
sala de aula, não é mérito somente do líder. É mérito de todos!
Faz parte do ser humano o sentimento de pertencer,
integrar algo maior que ele próprio e assumir um ideal
comum. Portanto, cada integrante de uma equipe precisa ter consciência de que o próprio trabalho é importante para o respectivo grupo e se sentir valioso para ele.
Trata-se de uma sensação de comunidade em que
todos se conhecem, se encaixam, se sentem seguros e
amadurecem. Manter uma equipe coesa, no entanto,
não é tarefa das mais fáceis. Afinal, trata-se de lidar
com seres humanos e saber conciliar as diferenças. [...]
Temos de ser e não esperar ser, ou seja, as pessoas
têm de estar dispostas, principalmente para discutir diferentes assuntos. Além disso, é necessário que cada
um tenha também flexibilidade, capacidade de tratar
as informações racionalmente e emocionalmente. [...]
Equipes que encorajam esse tipo de prática vão aproveitar
ao máximo as habilidades individuais dos respectivos
membros. E, se quisermos que as nossas equipes sejam
melhores e cumpram os próprios objetivos, cada integrante deve se preparar para ser, individualmente, o melhor.

2

O pronome “Isso” (l. 6) remete a toda a ideia expressa no
período anterior.

3

A substituição da conjunção “destarte” (l. 15) por pois ou por
portanto preservaria a ideia conclusiva do parágrafo.

4

A conjunção “mesmo que” (l. 11) introduz oração de valor
consecutivo.

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue
os itens seguintes.

5

No trecho “o ato que ela executa” (l. 5-6), o pronome “que”
é empregado como pronome relativo e inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva.

11 É possível entender a partir das ideias do texto que o trabalho individual é fundamental para a valorização do próprio trabalho.

NAVARRO, Leila. (com adaptações).
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12 No texto, a conjunção “mas” (l. 4) indica a ideia de adversidade, e pode ser substituída sem prejuízo gramatical ou para
o sentido do texto por qualquer dos seguintes: porém, contudo, todavia e entretanto.
13 A substituição da conjunção “no entanto” (l. 16) por logo ou
por portanto preservaria a ideia conclusiva do parágrafo e a
correção subsequente.
14 A expressão “o sentimento” (l. 9) exerce função sintática de
complemento direto da forma verbal “Faz” (l. 9).
15 A inserção do vocábulo “do”, em “integrar algo maior que ele
próprio” (l. 10), manteria a correção gramatical e a semântica
original do texto.
16 O deslocamento da partícula “se”, em “Trata-se” (l. 14), para
antes do verbo – escrevendo-se “Se trata” – prejudicaria a
correção gramatical do texto.
17 A partícula “se” é empregada, no trecho “Trata-se de uma sensação de comunidade (…)” (l. 14), como índice de indeterminação do sujeito, o que confere maior formalidade ao texto.
18 O sujeito da oração iniciada pela forma verbal “cumpram” (l.
27) é indeterminado.
19 A oração iniciada pela conjunção “que” (l. 26) funciona como
complemento direto da forma verbal “quisermos” (l. 26).
20 A locução prepositiva “além disso” (l. 21) tem o mesmo
sentido da palavra ademais; ambas estabelecem relação de
soma e adição.

INGLÊS

(ALEXANDRE HARTMANN)
LAW ENFORCEMENT
Police, body of officers representing the civil authority
of government. Police typically are responsible for maintaining
public order and safety, enforcing the law, and preventing,
detecting, and investigating criminal activities. These functions
are known as policing. Also police are often entrusted with various
licensing and regulatory activities.
However, police scholars have criticized this popular
understanding of the word police – that it refers to members of a
public organization having the legal competence to maintain order
and enforce the law – for two reasons. First, it defines police by
their ends rather than by the specific means that they use to achieve
their goals. Second, the variety of situations in which police are
asked to intervene is much greater than law enforcement and
order maintenance. There is now a consensus among researchers,
based on a definition first proposed by American sociologist Egon

Bittner, that the common feature among all the different agencies
engaged in policing is the legal competence to enforce coercive,
nonnegotiable measures to resolve problematic situations. Such
situations are characterized by two features: their potential for
harm and the need to solve them urgently before they develop that
potential. Hence, the actual use of coercion or the threat of using
it allows police to put a quick, nonnegotiated, and conclusive end
to problematic situations (e.g., keeping people away from the
scene of a fire for their own protection and to allow firemen to do
their job).
Source: https://www.britannica.com/topic/police

21 Policing encompasses five duties.
22 Besides their official tasks, police are invariably responsible
for regulatory activities.
23 There are cases in which police are not assigned some
licensing tasks.
24 Not everyone agrees with the general understanding of the
word police.
25 Policing and police have different meanings; the former refers
to the body of officers representing the civil authority of
government whereas the latter refers to functions performed
by police.
26 actual means the same as possible.
27 e.g. is the abbreviation of for example and in the text is used to
introduce one or more examples of problematic situations.

LODF

(MARCO SOARES)
28 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.
29 São princípios institucionais da Polícia Civil a unidade, a indivisibilidade, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade,
a hierarquia funcional, a disciplina e a unidade de doutrina e
de procedimentos.

LEGISLAÇÃO PCDF
(MARCOS FAGNER)

Acerca do desmembramento e da reorganização da carreira da
PCDF, julgue os itens.
30 Não haverá transferência nem ascensão funcional para os ser-
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vidores que integrem as carreiras da Polícia Civil do DF.
31 Considerado o interesse da Administração em aperfeiçoar o
contingente de recursos humanos da Polícia Civil do Distrito
Federal, o Governador do Distrito Federal poderá autorizar,
assegurados todos os direitos e as vantagens, exceto o tempo de serviço, o afastamento de funcionários para cursos de
pós-graduação, de especialização e de extensão, no País ou
no exterior.
32 Atualmente, a Polícia Civil do Distrito Federal é integrada
por uma única carreira, denominada Carreira Policial Civil
do Distrito Federal.
33 Após o desmembramento da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, promovido pela Lei n. 9.264/1996, a Carreira
de Delegado de Polícia tornou-se de natureza exclusivamente
jurídica, restando a natureza policial apenas aos demais cargos da instituição.
34 As atividades dos servidores ocupantes dos cargos de Agente
Policial de Custódia, no âmbito da Polícia Civil do Distrito
Federal, deverão estar relacionadas às atribuições daquele
cargo público.
A Seção I do Capítulo V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, traz
disposições a respeito da Polícia Civil. Sobre o tema, e considerando também a jurisprudência correlata, julgue os itens.
35 Caio, Major da Polícia Militar do Distrito Federal, cometeu
infração penal militar no desempenho de sua função. Nesse
caso, no exercício de sua atribuição de polícia judiciária do
DF, compete à Polícia Civil apurar a infração penal militar
cometida por Caio.
36 A Emenda à Lei Orgânica que dispõe sobre a concessão de
auxílio-moradia e auxílio-uniforme aos integrantes da carreira da Polícia Civil do DF é inconstitucional, pois invade
competência exclusiva da União.

RIDE

(ANDERSON BATISTA)
37 Pirenópolis (GO) e Brasília (DF) são as duas cidades da
RIDE-DF tombadas como Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO.
38 A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)
veda aos municípios da RIDE-DF a execução de políticas de
incentivo fiscal.
39 O Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO) é direcionado ao desenvolvimento da infraestrutura.

40 Apesar da presença de municípios mineiros na RIDE-DF, estes apresentam baixa relação econômica com o DF.
41 Estabelecida em 1998, a RIDE-DF é única em sua natureza
no cenário brasileiro.

LEI N. 8.112/1990
(LEANDRO PEREIRA)

42 A EC n. 19/1998, chamada Reforma Administrativa, trouxe
várias alterações ao ordenamento jurídico administrativo pátrio. A partir da EC n. 19/1998, deixou de ser obrigatória a adoção do regime jurídico único na Administração Pública direta,
nas autarquias e nas fundações públicas de direito público.
Segundo a Lei n. 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, considere os itens a seguir.
43 Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, sem a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
44 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, um
período que considerará se o servidor está ou não apto para
exercer suas funções. Os fatores a que o servidor está sujeito
são a assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, a
produtividade e a responsabilidade.

LEI N. 13.869/2019
(DIEGO FONTES)

45 Nos termos da Lei n. 13.869/2019, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e de provas não configura abuso de autoridade. A referida previsão se enquadra como
causa excludente de ilicitude.
46 O particular que atua em conjunto com agente público na
prática de conduta tipificada pela Lei n. 13.869/2019 pode
responder por crime de abuso de autoridade, desde que tenha
conhecimento da condição de agente público do aliado.
47 O crime previsto no art. 9º da Lei n. 13.869/2019, consistente
em decretar medida de privação de liberdade em manifesta
desconformidade com as hipóteses legais, é crime material
que se consuma tão somente após o cumprimento da decisão
judicial abusiva.
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LEI N. 8.429/1992
(LEANDRO PEREIRA)

meio da ponderação de interesses no caso concreto.

De acordo com os conceitos, com os valores e com as disposições
da Lei n. 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

No tocante aos direitos sociais, aos direitos políticos, aos partidos políticos e aos direitos da nacionalidade, analise os itens que
se seguem.

48 A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos
só se efetivam com o trânsito em julgado em sentença condenatória transitada em julgado.

57 O auxílio-creche e a pré-escola são pagos aos trabalhadores
de baixa renda, em razão de seus dependentes de até 6 (seis)
anos de idade.

49 Agente público que, no exercício de sua função, utiliza maquinário da Administração em sua obra pratica ato de improbidade administrativa, sujeitando-se à suspensão dos direitos
políticos de 5 a 8 anos, dentre outras.

58 Somente na via judicial pode haver o cancelamento da naturalização em caso de atividade nociva ao interesse nacional.

50 Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, por designação, por
contratação ou por qualquer outra forma de investidura ou de
vínculo, de mandato, de cargo, de emprego ou de função nas
entidades mencionadas no artigo anterior.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
(ARAGONÊ FERNANDES)

Julgue os itens a seguir, relacionados à segurança pública.
51 O STF entende ser inconstitucional norma estadual que vincule os vencimentos de Escrivães de Polícia a percentual do
subsídio dos juízes.
52 O STF veda o direito de greve a todos os servidores que
atuam na segurança pública.
Julgue os itens que se seguem, relativos aos direitos e às garantias
fundamentais, e à sua interpretação conforme a orientação jurisprudencial dominante.
53 Os direitos de primeira geração são caracterizados por prestações positivas do Estado, dentro do Estado do bem-estar social.
54 Não há de se falar em direito adquirido frente à nova Constituição, elaborada pelo poder constituinte originário.
55 Todo tratado internacional sobre direitos humanos é introduzido no ordenamento jurídico brasileiro com força equivalente à das emendas à Constituição.
56 Não há direito absoluto, pelo que, em caso de choque entre
direitos fundamentais, a controvérsia deve ser resolvida por

DIREITO PENAL – GERAL
(WALLACE FRANÇA)

59 Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir, com relação à aplicação da lei penal a respeito da contagem dos prazos penais.
O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo.
60 Considerando o Código Penal Brasileiro, com relação à aplicação da lei penal acerca do tempo e do lugar do crime, julgue o item.
Considera-se praticado o crime quando ocorreu a ação ou a
omissão, bem como quando se produziu ou deveria produzirse o resultado.
61 Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir, com relação à aplicação da lei penal.
Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a
ação ou a omissão, ainda que outro seja o local do resultado.
62 Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir, com relação à aplicação da lei penal.
Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a
ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se
produziu ou deveria produzir-se o resultado.
63 Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir, com relação à aplicação da lei penal.
Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou, em caso
de omissão, apenas no local do resultado.
64 Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir, com relação à aplicação da lei penal.
Para fins penais, o tempo e o lugar do crime são idênticos.
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DIREITO PENAL – ESPECIAL
(ÉRICO PALAZZO)

Texto das questões 65 e 66:
Marcos e João, irmãos, maiores imputáveis, entraram em luta
corporal em razão de discussão futebolística. Marcos, sem estar
acobertado por qualquer excludente de ilicitude, desferiu um soco
com tal intensidade que deslocou o maxilar de João. Ao perceber que havia se excedido, Marcos desesperou-se e imediatamente
levou João ao hospital, onde este foi atendido e ficou completamente curado, não tendo sofrido qualquer tipo de resultado definido como grave ou gravíssimo pelo Código Penal Brasileiro.
Diante desse fato, assinale as alternativas a seguir.
65 Marcos somente responderá pela lesão corporal praticada
contra João se este oferecer representação criminal em desfavor de seu irmão.
66 Se o juiz constatar que as consequências da infração atingiram Marcos de forma tão grave que a sanção penal se torne
desnecessária, poderá deixar de aplicar a pena, situação conhecida como perdão judicial.
Texto das questões 67 e 68
Vandré Tamorim e Jeferson Boto, maiores imputáveis, decidiram
obter vantagem ilícita em prejuízo do pai de Vandré, o Sr. Márcio
Flávio Tamorim (59 anos de idade). Assim, em dia combinado,
Jeferson, usando de ardil, abordou o Sr. Márcio, que não o conhecia, em via pública e informou que estava com um bilhete premiado em mãos, mas que sua conta estava negativa e, caso sacasse
o valor, não poderia utilizar o dinheiro. Vandré, que estava ao lado
do pai no momento da abordagem, incentivou o Sr. Márcio a pagar
R$ 1.000,00 pelo falso bilhete premiado, o qual supostamente renderia R$ 2.000,00 ao portador. Assim, o Sr. Márcio pagou pelo
bilhete e, posteriormente, descobriu que havia sido enganado.
Vandré e Jeferson dividiram o dinheiro obtido, mas foram descobertos em investigação realizada pela polícia. Diante deste fato,
assinale as alternativas a seguir.
67 Vandré e Jeferson devem ser responsabilizados pelo crime de
estelionato.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
(DIEGO HENRIQUE)

71 A prisão em flagrante pode ser determinada pela autoridade policial, ainda que haja a apresentação espontânea do autor do fato.
72 A prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo juiz,
nos casos de urgência.
73 A prisão temporária não está expressamente prevista no CPP e
só é cabível em se tratando de crime previsto em rol taxativo.
74 Para ser admissível a prisão preventiva deve, necessariamente, antes ter sido decretada a prisão temporária.
75 É possível haver prisão preventiva em crime culposo.
76 A contravenção penal admite preventiva no caso de assegurar
medidas protetivas de urgência em proteção a mulheres.
77 O juiz poderá relaxar a prisão preventiva se, no correr do
processo, verificar a falta de motivo para que esta subsista,
bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a
justifiquem.
78 Segundo o CPP, poderá o juiz substituir a prisão preventiva
pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos.
79 A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for
mãe ou responsável por criança ou adolescente ou por pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que não tenha cometido crime com violência ou grave
ameaça a pessoa, ou não tenha cometido o crime contra seu
filho ou dependente.
80 É correto afirmar que qualquer do povo, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito.

DIREITOS HUMANOS
(LUCIANO FAVARO)

69 O crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de
segurança tem como sujeito ativo, por exemplo, aquele que
escava um túnel para fugir de um complexo penitenciário.

Ao longo dos anos, foram estudadas diversas características dos
Direitos Humanos, algumas das quais decorreram da Convenção
de Viena, ocorrida em 1993. Acerca desse tema, julgue as assertivas seguintes, considerando as orientações extraídas dessa Convenção, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema.

70 O crime de motim de presos é definido como plurissubjetivo
e exige ao menos três agentes para que seja praticado.

81 As normas de direitos humanos podem ser invocadas para
limitar o exercício de determinados direitos.

68 Caso Márcio fosse idoso, a pena deveria ser aplicada em dobro.

82 Dizer que os direitos humanos são universais é admitir que
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as culturas de determinado povo devem ser respeitadas, ainda
que em detrimento da proteção dos direitos humanos nessa
mesma sociedade.
83 A imprescritibilidade dos direitos humanos refere-se à proteção desses direitos contra o decurso do tempo.
84 No caso de os direitos humanos colidirem entre si, admitese a relativização destes mediante restrição estatal, como é
o caso da vedação ao anonimato no direito à liberdade de
expressão, estabelecida pelo poder constituinte originário.
85 Os direitos humanos são essenciais por natureza, tendo por
conteúdo os valores supremos do ser humano e a prevalência
da dignidade humana, razão pela qual as normas de direitos humanos são reconhecidas pela doutrina contemporânea
como soft norms.
Quanto ao disposto na Constituição Federal acerca dos direitos
humanos e à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal,
julgue os itens.
86 O princípio da primazia dos direitos humanos é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
87 Situação hipotética: Juan Soares, uruguaio, residente e domiciliado na Argentina, veio ao Brasil para assistir a uma única partida de futebol. Durante o jogo, ainda quando estava
no estádio, Juan acabou se envolvendo na prática de um ato
criminoso, o que culminou na sua prisão em flagrante delito, impedindo-o, por conseguinte, de retornar ao seu país
de origem.
Assertiva: nessa situação, malgrado Juan seja um estrangeiro
não residente no Brasil, deve ser assegurada a ele a impetração de habeas corpus, caso venha requerer essa garantia.
88 O direito ao asilo político é um direito assegurado a todos,
indistintamente, consoante previsão no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

INFORMÁTICA
(JEFERSON BOGO)

89 Considerando o site de pesquisas Google, analise o
item seguinte.
Embora as buscas no Google não sejam case sensitive, ou
seja, não diferenciem letras maiúsculas e minúsculas, ao utilizar os operadores de buscas avançadas, como o sinal de “-”
para retirar um termo da busca, esse sinal não pode ser usado
com um espaço entre ele e a palavra a ser retirada da busca,
por exemplo: “celular - marcax”.
90 O sistema operacional Windows 10, configuração padrão –

português Brasil, vem com uma assistente digital, a Cortana.
Ela pode ser acionada por comando de voz, se ativado, “Ei
Cortana”, pelo botão , presente na barra de tarefas, ou pelo
atalho
+ C. Através dessa assistente é possível realizar diversas tarefas, como, por exemplo: localizar arquivos, abrir
programas, enviar e-mails, contar piadas, entre outras tarefas.
91 Jeferson Bogo, escrivão da PCDF, está editando uma planilha usando o Excel 2019, configuração padrão – idioma português Brasil. Ao digitar a função =SE(A$2="Arquivado”;
"Ok”; "Remeter para Investigação”), na célula “B2” e teclar
Enter, será feita uma comparação com o conteúdo da célula
“A2” e, caso ela contenha a palavra “Arquivado”, irá aparecer “Ok” (sem aspas); caso contrário, irá mostrar “Remeter
para investigação” (sem aspas). Essa mesma função pode ser
copiada para as linhas abaixo (de A3 até A5), realizando o
mesmo teste com as respectivas células, conforme a linha copiada (A3, A4 e A5).
92 Thaíse, escrivã da PCDF, está editando um inquérito usando
o Word 2019, configuração padrão – português Brasil. Para
evitar a eventual perda do arquivo, mantendo assim a sua
disponibilidade, ela resolve realizar a seguinte sequência
de ações: clicar no menu “Arquivo”, “Conta” e, por fim,
realiza o login, conectando-se assim ao Onedrive (nuvem
da Microsoft). Posteriormente, ela salva esse documento
no Onedrive e, na barra de títulos do Word, ativa opção
“Salvamento automático”, fazendo com que o documento e
as posteriores alterações sejam salvas automaticamente na
respectiva nuvem, podendo ser acessado e editado, a partir da
mesma conta, de qualquer computador conectado à Internet.
93 Jeferson Bogo, escrivão da PCDF, está configurando os endereços IPs (Internet Protocol) da Intranet da DP onde trabalha.
Ele decidiu utilizar a versão 4 desse protocolo, pois, dessa
forma, consegue utilizar o sistema hexadecimal ((a-f)(0-9))
para endereçar os computadores, atribuindo um endereço
fixo a eles, em vez de utilizar o protocolo DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol), que atribuiria automaticamente tais endereços.
94 Jeferson Bogo, escrivão da PCDF está editando um documento no Word 2019, configuração padrão – em português.
Para limpar a formatação do parágrafo que está selecionado e
posteriormente alinhá-lo à direita, ele pode usar, respectivamente, os ícones e .
95 Jeferson Bogo, escrivão da PCDF, está usando a criptografia
assimétrica para dar confidencialidade e integridade a uma
mensagem, que será enviada a um Juiz, de tal forma que apenas ele possa abrir a mensagem. Portanto, o escrivão deve
usar a chave pública do Juiz para assinar a mensagem, e este
utilizará a sua chave privada para abrir a mensagem.
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96 Uma Intranet é uma rede de computadores privada, que utiliza os mesmos protocolos da Internet (TCP/IP). Ao utilizar
o protocolo da camada de aplicação HTTP para navegar na
Web com segurança, pode-se utilizar o protocolo seguro SSL,
que acrescenta uma camada segura ao HTTP, sendo o SSL
responsável por criptografar os dados enviados entre o cliente
e o servidor.
97 Um escrivão da PCDF, suspeitando que a máquina utilizada
para registrar as ocorrências da DP onde trabalha esteja infectada por um keylogger, tipo de spyware que captura todas as
teclas digitadas pelo teclado físico da máquina, passa a usar
o teclado virtual. Porém, essa ação dele não surtirá efeito se
o computador também estiver infectado por um screenlogger,
sendo esse um tipo de spyware que captura imagens da tela,
normalmente a cada clique do mouse.
98 Um escrivão da PCDF utiliza na sua DP os navegadores
Mozilla Firefox e Google Chrome, pois ambos possuem,
praticamente, todos os atalhos de teclado iguais, como,
por exemplo, os atalhos para alternar entre as abas abertas
– CTRL+SHIFT+TAB, para reabrir a última aba fechada –
CTRL+SHIFT+T e abrir uma nova aba – CTRL+T.
99 No Windows 7, 8 e 10, existe um recurso que permite minimizar todas as janelas abertas, exceto aquela que está ativa,
posicionando o cursor do mouse na barra de títulos da janela,
pressionando e mantendo pressionado o botão esquerdo do
mouse e literalmente sacudindo a janela para um lado e para
o outro. Esse recurso é denominado SHAKE e pode ser acionado pelo atalho:
+HOME
100 Jeferson Bogo, escrivão da PCDF, utilizando o Windows 7,
conectou-se a outro computador ligado em rede, acessando,
através do Windows Explorer, os arquivos de uma pasta,
para a qual tinha todas as permissões; selecionou o arquivo
DF_Securo.docx e, em seguida, pressionou a tecla Delete e
confirmou a exclusão do arquivo. Porém, percebeu que havia
excluído o arquivo errado, acessando em seguida a Lixeira do
Windows, onde encontrou o arquivo; selecionou-o e pressionou a opção “restaurar”, o que fez com que o arquivo retornasse ao seu local de origem.

nando-o e realizando o atalho de teclado ALT+ENTER, no
qual será possível, entre outras opções, visualizar: o caminho
em que o arquivo está gravado, seu tamanho, a data de criação e a data de modificação.
103 A Internet tem como base o conjunto de protocolos TCP/IP,
que, ao contrário do modelo de referência OSI (Open System Interconnection), o qual é dividido em sete camadas, é
dividido em quatro camadas. A camada de enlace da camada
OSI está “embutida” na camada de rede do TCP/IP. Sobre a
camada de enlace, podemos afirmar que, essencialmente, ela
tem como missão: tratar os erros de transmissão e regular o
fluxo de dados para que receptores lentos não sejam sobrecarregados por transmissores rápidos.

LEI N. 9.099/1995
(LORENA OCAMPOS)

104 É cabível a apelação contra a decisão de rejeição da denúncia
ou da queixa-crime, devendo o recurso ser interposto no prazo de dez dias por petição ou por termo nos autos.
105 O relatório é indispensável na sentença penal condenatória
proferida nos Juizados Especiais criminais.

RACIOCÍNIO LÓGICO
(JOSIMAR PADILHA)

Uma pesquisa foi realizada com 427 pessoas, que haviam lido pelo
menos um dentre os livros J, K e L. Dentre as pessoas que leram
apenas um desses livros, sabe-se que 116 leram o livro K ou o livro
L, e que 55 pessoas leram o livro J. Dentre as pessoas que leram
dois desses livros e apenas dois, sabe-se que 124 leram os livros
J e L ou os livros J e K, e que 65 pessoas leram os livros K e L.
106 A partir da situação acima, a diferença entre o número de
pessoas que leram o livro J e o número de pessoas que não
leram esse livro é superior a 66 pessoas.
107 Considere falsa a afirmação “Cristiano é policial militar e
Ana é policial civil” e verdadeira a afirmação “se Cristiano é
policial militar, então Ana é policial civil”. Nessas condições,
é necessariamente falsidade que Cristiano é policial militar.

101 Alguns Malwares (programas maliciosos) possuem características muito semelhantes. Os Worms e os Bots não precisam ser executados para iniciar sua propagação, não inserem
cópias de si mesmos em outros programas e arquivos, mas
apenas os Bots podem ser controlados à distância.

108 A seguinte proposição (A ∨ B) ∧ (C ∨ D)] ↔ [B ∧ (C ∨ D)]

102 Jeferson Bogo, escrivão da PCDF, está editando um texto
usando o Word 2019, configuração padrão – idioma português Brasil. Após salvar o documento em uma pasta compartilhada na rede, em que todos da DP têm acesso, qualquer
pessoa pode visualizar os metadados desse arquivo selecio-

109 Dadas as seguintes proposições:
P1:Todo policial bem preparado faz uma boa investigação.
P2: Alguns policiais que fazem boa investigação são reconhecidos
na sociedade.
A partir dessas proposições, é correto concluir que “há policiais
reconhecidos na sociedade que fazem uma boa investigação”.

∨ [(A ∧ C) ∨ (A ∧ D)] é uma tautologia.
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110 Dado um argumento, sabe-se que suas premissas são:
I. Se a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes, então é certo que o réu será absolvido.
II. O réu não foi absolvido.
Dessa forma, uma conclusão para que esse argumento seja válido
é dada por “A investigação foi feita adequadamente, mas as provas
foram consistentes”.

gados e os 9 restantes são Escrivães. Assim, a quantidade de
delegados nessa delegacia é superior a 5.
117 Para a função f(x) = ax2 + bx + c, em que a, b e c são constantes reais, tem-se que: f(0) = 0, f(5) = –25 e f(6) = –24. Nesse
caso, f(7) – f(10) é igual a –21.
A receita, em reais, de uma empresa na fabricação de x unidades de
caixa é dada pela função R(x) = 240x –19.000 e o custo de fabricação de x unidades de caixa é dado por C(x) = x2 – 40.x + 200. Com
base nessas informações, julgue os itens a seguir.

111 Um professor de Matemática, em sua primeira aula do ano,
resolveu presentear dois alunos com um jogo de esquadros
para usarem nas aulas de Geometria. Para isso, primeiro sorteou dez alunos e entre os dez, ganhariam aqueles que soubessem resolver a seguinte problemática proposta por ele: “De
quantas maneiras eu posso escolher dois alunos entre vocês
dez para presentear com o jogo de esquadro?”. Dessa forma,
podemos concluir que, se um dos alunos responder que serão
possíveis 60 duplas ganhadoras, ele será um dos ganhadores.

118 O lucro será máximo quando produzir mais de 142 unidades.
119 Ao produzir 70 unidades, a empresa apresentará prejuízo.

112 Em um grupo de 10 funcionários de uma empresa, três falam
inglês fluentemente e os outros não sabem inglês.  Desejando
formar equipes com 4 destes funcionários, de maneira que ao
menos um dos escolhidos saiba falar inglês fluentemente, é
possível afirmar que teremos menos de 150 equipes.

120 Em um estado, tem-se uma situação curiosa a respeito da
quantidade de policiais nas Delegacias de Polícia. Considere
D1 a quantidade de policiais na 1ª delegacia; D2 a quantidade de policiais na 2ª delegacia, e assim por diante, seguindo
sempre o mesmo padrão.
D1 D2 D3 D4
15 10 30 20

113 Durante uma brincadeira, Abel tem uma moeda que dá “cara”
com probabilidade 1/2 e Breno tem uma moeda que dá “cara”
com probabilidade 1/3.
Abel e Breno lançam suas respectivas moedas, alternadamente. O primeiro que obtiver “cara”, ganha. Abel é o primeiro a
lançar, e os lançamentos são todos independentes.
A partir da situação dada, podemos inferir que a probabilidade
de Abel ganhar no seu terceiro lançamento é de igual a 1/8.

...
...

6º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
CONHECIMENTOS BÁSICOS

(MARCELO LEITE)

GRAMÁTICA E TEXTO

(CLAITON NATAL / MÁRCIO WESLEY)

114 Considerando que, na terça-feira, um escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal gastou 5 horas para atender 27 pessoas
e, na quinta-feira, gastou 7 horas para atender 39 pessoas,
então, nessa situação, o servidor manteve a mesma produtividade nesses dois dias.

116 A 12ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, localizada em
Taguatinga-DF, é composta por policiais; a metade dos policiais é Agente de Polícia; um quinto dos policiais são Dele-

D7
120

Com base no texto, a lei de formação da sequência formada
pela quantidade de policiais em cada delegacia, a partir do 3º
elemento, é dado por Dn = 2 x Dn-2.

MATEMÁTICA

115 Daniel é Escrivão de Polícia e Carlos é Delegado de Polícia;
eles investem juntos R$ 3.120,00 todos os meses para comprarem um terreno na praia. Carlos investe 40% a mais que
Daniel, e a parcela investida por cada um corresponde a 20%
dos seus respectivos salários líquidos. Analisando a situação
descrita, pode-se afirmar que o salário de Daniel será superior a R$ 6.450,00.

D5 D6
60 40
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O Projeto de Lei 10.372/18, conhecido como pacote
anticrime, inclui propostas feitas por deputados e pelos
ministros Alexandre Moraes (STF) e Sergio Moro (Justiça).
O texto aprovado nesta quarta-feira (4) faz
uma série de mudanças na legislação penal que endurecem as
regras para quem comete crimes.
Uma das principais é o aumento do tempo máximo que
a pessoa pode ficar presa cumprindo pena, que passou de 30
para 40 anos. Essa mudança havia sido proposta por Moraes.
Há também o aumento das penas previstas para diversos
crimes, como difamação em redes sociais, roubo com uso de
arma branca e homicídio com arma de fogo de uso restrito ou
proibido, como é o caso dos fuzis.
O projeto de lei também amplia os crimes que passam
a ser considerados hediondos, ou seja, aqueles considerados
mais graves e, portanto, passíveis de regras mais duras (sem
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possibilidade de anistia, por exemplo). O roubo que resulta
em lesão corporal grave da vítima e o furto com explosivo
passam, entre outros, a integrar essa categoria.
O texto também restringe as possibilidades de liberdade
condicional, com condições que passam pelo comportamento
dos detidos, e restringe a chamada progressão de regime.
Hoje, a regra geral é que a pessoa tenha cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior (o fechado
no presídio, por exemplo) para poder ser transferido a um
considerado mais brando, como o semiaberto.
Caso as mudanças virem lei, o tempo exigido passaria
a variar de 16% a 70%, a depender da gravidade do crime
cometido e dos antecedentes criminais do condenado.
Houve também um endurecimento do chamado Regime
Disciplinar Diferenciado (RDD), um tipo de prisão mais
rígido, onde o detento é mantido isolado.
Instituições como a polícia e o Ministério Público defendem, por exemplo, um isolamento mais duro
de líderes de facções criminosas. Por outro lado, críticos
dessa medida afirmam que ela é inconstitucional, ineficiente
e impossibilita a ressocialização dos presos.
Com a mudança no pacote anticrime, o RDD passa a incluir, entre outras mudanças, a possibilidade
de monitoramento de vídeo e áudio das reuniões entre presos
e advogados, com autorização judicial.
E o período máximo de permanência em presídio federal, para onde são transferidos diversos líderes de facções criminosas, é ampliado de 360 dias
para três anos, com possibilidade de renovação.

aumenta as penas infligidas aos crimes.

A oração “que endurecem as regras” (l. 5-6) delimita o sentido do termo “mudanças” (l. 5).

2

A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a expressão “a chamada progressão” (l. 22) por à
chamada progressão, pois, nesse caso, o emprego do sinal
indicativo de crase é opcional.

3

4

5

8

Embora o texto seja predominantemente dissertativo, seu terceiro parágrafo é essencialmente narrativo.

9

O parágrafo iniciado em “Hoje” (l. 23) mostra as regras anteriores à aprovação do projeto, enquanto o parágrafo iniciado
em “Caso as mudanças” (l. 27) mostra as novas regras após a
possível aprovação do projeto.

11 Os fuzis são armas de uso restrito ou proibido. Por isso,
seu emprego em homicídio passa a ser considerado crime hediondo.
12 Os críticos do projeto de lei, no que se refere ao endurecimento das penas e ao isolamento mais severo de líderes de
facções, alegam inconstitucionalidade da medida e dificuldade para ressocializar os presos.
13 O novo Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) tem sua rigidez aumentada, mas, para isso, depende de devida autorização judicial.
14 Dependendo da gravidade do crime e dos antecedentes criminais, o novo projeto prevê aumento de até quatro vezes no
tempo de prisão em regime fechado.
15 A possibilidade de renovação da permanência de líderes de
facções criminosas em presídios permite que fiquem nessas
instituições até três anos.
1

No trecho “os crimes que passam a ser considerados hediondos” (l. 14-15), o pronome “que” é empregado tanto como
conectivo, já que liga duas orações, quanto como elemento
referencial, ao retomar o antecedente “os crimes”.

5

Na linha 36, a substituição da conjunção “que” por dois-pontos mantém a correção e o sentido original do texto.


10

A correção e a coerência do texto seriam mantidas se inserisse um ponto e vírgula logo após o vocábulo “graves” (l. 16).  

A respeito das propriedades linguísticas e dos sentidos do texto,
julgue os itens seguintes.
6

O quarto parágrafo permite depreender que foram tipificados
novos crimes no projeto aprovado.

10 A referência de “essa categoria” (l. 19) é o grupo de crimes
considerados hediondos.

Trecho extraído de: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil50673251>. (com adaptações).

1

7

Infere-se do quarto parágrafo do texto que o projeto aprovado


15

A existência da polícia se justifica pela imprescindibilidade dessa agência de segurança para a viabilidade do
poder de coerção estatal. Em outras palavras, como atestam
clássicos do pensamento político, a sua ausência culminaria
na impossibilidade de manutenção de relações pacificadas.
Devido ao seu protagonismo e à sua importância na organização e garantia da reprodução das normas legais, o Estado
democrático não pode abdicar dessa instituição.
Para que a atuação policial ocorra dentro dos
parâmetros democráticos, é essencial que haja a implementação de um modelo de policiamento que corresponda aos
preceitos constitucionais, promovendo-se o equilíbrio entre
os pressupostos de liberdade e segurança.
No que tange às organizações policiais, falar em
participação na segurança pública envolve, necessariamente,
a discussão sobre o desenvolvimento do policiamento comu-
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nitário, o único modelo de policiamento que define a participação social como um de seus componentes centrais.
Para analisar essa participação, é preciso verificar se a ação
promovida pelo modelo de policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de controle social legítimo da atividade
policial e se ela produz uma participação equânime.
Almir de Oliveira Junior (Org.) Instituições participativas no
âmbito da segurança pública: programas impulsionados por
instituições policiais. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 13 (com
adaptações).

Judge the following sentences.
21 Some professional organizations might perform policing
functions, such as patrolling public spaces.
22 typically means the same as uncommonly.
23 despite that can be correctly substituted for however.
24 whose refers to “these bodies”.

16 Os vocábulos “que” (l. 10) e “se” (l. 19) pertencem a classe
de palavras distintas.

25 In quite a few English-speaking countries, the number of
public police officers exceeds that of private security agents.

17 A supressão do artigo “o”, em “Devido ao seu protagonismo
e à sua importância” (l. 6), prejudicaria a correção gramatical
do período, ainda que o “à” também fosse suprimido.

26 Only after the September 11 attacks in the United States in
2001 have some intelligence agencies started fighting against
terrorism.  

18 O trecho “se ela produz uma participação equânime” (l. 22)
exerce a função de complemento verbal no contexto em
que ocorre.

27 straddles can be defined as combine different styles
or subjects.

19 No trecho “A existência da polícia se justifica” (l. 1), a partícula “se” poderia ser posposta à forma verbal “justifica” sem
prejuízo da correção gramatical do texto.
20 A eliminação da vírgula logo após “legais” (l. 7) não prejudicaria a correção gramatical do texto.

INGLÊS

(ALEXANDRE HARTMANN)
Policing may be carried out by several different
specialized personnel: public police forces, private security
agencies, the military, and government agencies with various
surveillance and investigative powers. The best known of these
bodies are the public constabulary forces that patrol public
spaces, often in marked cars, and whose members wear a uniform.
They are the most visible representatives of the civil authority
of government, and they provide the model typically associated
with police organizations. Despite that, in many Anglo-Saxon
countries – such as Australia, Canada, the United Kingdom,
and the United States – there are at least twice as many private
security agents as public police officers. Furthermore, security
and intelligence agencies that generally operate undercover have
played an increasingly important role in combating terrorism,
especially since the September 11 attacks in the United States in
2001. Policing has therefore become a complex undertaking that
straddles the traditional institutional and jurisdictional distinctions
between public and private, criminal and political.
Source: <https://www.britannica.com/topic/police>. (adapted)

LODF

(MARCO SOARES)
28 Aos integrantes da categoria de delegado de polícia é garantida independência funcional no exercício das atribuições de
Polícia Judiciária.
29 Os Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de Identificação compõem a estrutura política da Polícia Civil, devendo seus dirigentes ser escolhidos entre os integrantes do
quadro funcional do respectivo instituto.

LEGISLAÇÃO PCDF
(MARCOS FAGNER)

30 Por determinação legal, a atribuição para dar posse aos servidores submetidos ao regime jurídico peculiar de que trata a
Lei n. 4.878/1965 é indelegável.
31 Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe imediato o seu provável endereço, dando-lhe ciência, durante o
período, de suas eventuais mudanças.
32 O Conselho de Polícia, levando em conta a repercussão do
fato, ou suas circunstâncias, poderá aplicar a penalidade de
suspensão até noventa dias.
33 É uma das funções essenciais da Polícia Civil do Distrito Federal executar as atividades de perícia criminal, médico-legal
e papiloscópica.
34 Sob pena de violar a legislação pertinente, é vedado à Po-
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lícia Civil do Distrito Federal organizar, executar ou manter serviços de controle e fiscalização de armas, munições e
explosivos.

circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido
ou a inadequação da penalidade aplicada. A jurisprudência
admite a reformatio in pejus no processo de revisão.

35 Possuir o temperamento adequado ao exercício da função
policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia (ANP), é um dos requisitos para
matrícula no curso de formação profissional voltado ao ingresso na Polícia do Distrito Federal.

44 O prazo do processo de revisão será de sessenta dias improrrogáveis. O julgamento será realizado no prazo de vinte dias
pela autoridade que aplicou a penalidade que motivou a abertura do processo.

36 O Diretor da Divisão de Serviços Gerais da Polícia do Distrito Federal é competente para dar posse a todos os servidores,
inclusive aos que ocuparão funções gratificadas.

RIDE

(ANDERSON BATISTA)
Sobre o Distrito Federal, sua organização material e social e
engendramentos com a RIDE-DF, analise os itens seguintes.
37 A construção de uma capital no interior é ideia alentada desde o século XVIII. Sua efetivação jurídica se deu ao longo
dos séculos XIX e XX, e sua efetiva concretização se deu
pela iniciativa do governo de Juscelino Kubistchek, a partir de 1956.
38 Brasília, efetivamente, é somente a área da RAI (Plano Piloto), sendo o restante das áreas urbanas uma composição de
municípios que compõem a estrutura do Distrito Federal e
a RIDE-DF.
39 Assim como ocorre em outras realidades nas regiões brasileiras, o DF apresenta alto grau de disparidade nos salários entre
gêneros para remuneração de mesmos cargos e jornadas.
40 A desigualdade e as assimetrias sociais são o principal motivo da drástica escalada no índice geral de homicídios no
Distrito Federal nos últimos.
41 Representando parcela irrisória na economia da RIDE-DF, o
agronegócio não interfere diretamente no processo de crise
hídrica e política de racionamento no DF.  

LEI N. 8.112/1990

LEI N. 13.869/2019
(DIEGO FONTES)

45 Responderá por crime de abuso de autoridade, previsto na
Lei n. 13.869/2019, o agente público que, mediante violência, constranger o preso a produzir prova contra si mesmo ou
contra terceiro, causando-lhe sofrimento físico.
46 A autoridade que inova artificiosamente, no curso de investigação, o estado de coisa com o fim de eximir-se de responsabilidade, responderá por crime de abuso de autoridade
consumado, previsto na Lei n. 13.869/2019, por mais que não
consiga alcançar o seu objetivo.
47 Responde por crime de abuso de autoridade previsto na Lei n.
13.869/2019 o agente público que faz uso de prova ilícita em
desfavor do investigado ou fiscalizado, mesmo que só venha
a ter conhecimento dessa ilicitude em momento posterior,
após recurso da defesa.

LEI N. 8.429/1992
(VANDRÉ AMORIM)

48 Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão,
dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
49 Para a configuração de ato de improbidade, é prescindível a
ocorrência de lesão ao patrimônio público.
50 No caso de enriquecimento ilícito, a perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio só atingirá o agente público, e
não terceiro beneficiário.

(RODRIGO CARDOSO)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

42 A autoridade julgadora tem vinte dias para fazer o julgamento, contados da data do recebimento do processo. Por esse
motivo, o julgamento fora do prazo legal implica nulidade
do processo.

DIREITO CONSTITUCIONAL

43 O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo,
a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou

(ARAGONÊ FERNANDES)

Julgue o item que se segue relativo aos direitos e às garantias fundamentais, e à sua interpretação conforme a orientação jurisprudencial dominante.
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51 Os direitos de segunda geração são marcados por prestações
positivas do Estado, relacionando-se, por exemplo, aos direitos individuais e políticos.
52 Os direitos fundamentais têm, entre outras, as características
da relatividade e da historicidade.
53 Quando representa seus associados em juízo, a associação
não precisa colher a autorização expressa de cada um deles,
desde que haja previsão genérica no estatuto social.
54 A laicidade do Estado impede que escolas públicas adotem o
ensino religioso de natureza confessional.
No tocante aos direitos sociais, direitos políticos, partidos políticos e direitos da nacionalidade, analise os itens que se seguem.
55 A naturalização ordinária pressupõe que os originários de
países de língua portuguesa precisam preencher os requisitos
de um ano de residência ininterrupta e idoneidade moral.
56 A teoria do mínimo existencial surge como freio para limitar
a invocação, pelo Estado, da teoria da reserva do possível.
Sobre a organização da segurança pública, julgue os itens a seguir.
57 A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças
auxiliares e reserva do Exército, subordinando-se diretamente ao Presidente da República.
58 Como forma de não deixar a população desassistida, nos
municípios em que a Polícia Civil não contar com servidor
de carreira para o desempenho das funções de Delegado, tal
tarefa pode ser exercida por integrantes da Polícia Militar.

DIREITO PENAL – GERAL
(WALLACE FRANÇA)

Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
59 Nas legislações penais especiais, em se tratando de norma penal insculpida no diploma especial normativo, utiliza-se, ab
initio, o regramento do Código Penal e de forma subsidiária
às normas da própria legislação.
Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
60 É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a
bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em
porto ou mar territorial do Brasil.

Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
61 Aplica-se a lei brasileira ao crime praticado no estrangeiro,
quando se tratar de crime praticado por brasileiro, nato ou
naturalizado. Para que seja aplicada a lei brasileira, dentre
outras condições, o agente não pode ter sido absolvido ou
condenado no estrangeiro.
Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
62 Consideram-se território nacional por assimilação as embarcações e aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade
privada, que se achem, respectivamente, em alto-mar ou no
espaço aéreo correspondente.
Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
63 Aplica-se a lei brasileira ao crime praticado a bordo de navio
ou aeronave brasileira, de natureza pública ou a serviço do
governo brasileiro, onde quer que se encontre. Trata-se de
hipótese de extraterritorialidade incondicionada, adotando-se
o princípio do pavilhão ou da bandeira.
Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.
64 Aplica-se a lei brasileira, ainda que o agente seja absolvido
ou condenado no estrangeiro, ao crime de genocídio, desde que a vítima seja brasileira ou o agente seja domiciliado
no Brasil.

DIREITO PENAL – ESPECIAL
(ÉRICO PALAZZO)

65 É tipificado como homicídio qualificado aquele praticado
contra parente até terceiro grau de policial civil, em razão das
funções desempenhadas por este.
66 A transmissão dolosa do vírus HIV (AIDS) configura o delito
de perigo de contágio venéreo.
67 O crime de furto se consuma com a inversão da posse, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. Esse entendimento se coaduna com a teoria da illatio, podendo também
ser denominada apprehensio.
68 A extinção da punibilidade do crime antecedente, em regra,
não gera efeitos sobre a posterior receptação. Assim, o receptador será responsabilizado ainda que ocorra a prescrição ou
a decadência do crime anterior.
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69 A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos
crimes previstos contra a Administração Pública 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.
70 De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o crime de
descaminho configura uma exceção ao entendimento sumulado de que não é cabível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a Administração Pública. Ademais, o entendimento tanto do STJ quanto do STF é de que
a insignificância do crime de descaminho será verificada se
não ultrapassar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

80 A reparação de danos não é requisito previsto em lei para a
obtenção do sursis processual.

DIREITOS HUMANOS
(LUCIANO FAVARO)

81 Conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal
Federal, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto em dispositivo constitucional é um típico direito de terceira geração, que assiste a todo o gênero humano.
Considerando a Política Nacional de Direitos Humanos, julgue as
assertivas seguintes.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

82 O Programa Nacional de Direitos Humanos-3, de 2009, adveio no contexto da Política Nacional de Direitos Humanos,
que já compreendeu outros dois programas.

71 Em até 48 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.

83 A Política Nacional de Direitos Humanos foi estabelecida no
Brasil após recomendação realizada pela Organização das
Nações Unidas por ocasião da adoção e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948.

72 A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima seja
de até 4 anos.

84 No eixo orientador do PNDH-3 que trata da segurança pública, do acesso à justiça e do combate à violência, é estabelecido diretriz para o combate à violência institucional, com
ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade
policial e carcerária.

(DIEGO HENRIQUE)

73 Não se concederá fiança ou liberdade provisória ao indivíduo
que for preso pela prática de tráfico de drogas.
74 O valor da fiança, pelo Delegado de Polícia, é de no mínimo 1
(um) e de no máximo 100 (cem) salários-mínimos. O referido
valor pode ser reduzido até 1.000 vezes ou aumentado até 2/3.
75 Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de
fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, inclusive a importância provável
das custas do processo, até final julgamento.
76 Tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada,
em sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou
multas, a ser especificada na proposta.
77 Cabe sursis processual nos crimes em que a pena máxima
não seja superior a 2 anos.
78 Durante o prazo de suspensão do processo, a prescrição não
fica suspensa.
79 Segundo a Lei n. 9.099/1995, a lesão corporal leve ou grave
será processada mediante ação penal pública condicionada à
representação.

Ao longo dos anos, muito se discutiu acerca da hierarquia dos
tratados de direitos humanos na ordem interna brasileira. Decisões do Supremo Tribunal Federal – STF foram proferidas nas
quais trataram acerca do iter de incorporação desses tratados, bem
como da hierarquia que eles teriam na ordem interna após a referida incorporação. Após o advento da Emenda Constitucional n.
45, de 2004, o STF foi instado, novamente, a posicionar-se sobre
a hierarquia, em razão de determinado dispositivo da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, o denominado Pacto de San
José da Costa Rica. Sobre esse tema, julgue os itens.
85 O STF entendeu que a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos possui o mesmo status normativo dos tratados de
direitos humanos aprovados pelo rito estabelecido no artigo
5º, § 3º, CF/1988, inserido pela citada reforma constitucional.
86 O Brasil ainda não incorporou ao direito interno, até o momento, nenhum tratado internacional de direitos humanos
que tenha status de Emenda Constitucional.
87 Após o advento da EC n. 45, de 2004, o STF entendeu ser
prescindível elaboração de Decreto executivo para os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados,
em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos respectivos membros.
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88 Os tratados internacionais de direitos humanos – tais quais
os tratados internacionais de relativos a outros temas –, são
aprovados, no Congresso Nacional, por meio de decreto
legislativo.

INFORMÁTICA
(FABRÍCIO MELO)

Sobre o Windows 10, julgue os itens de 89 a 91.
89 O Windows 10 dispõe do recurso Windows Defender, que
é um programa que remove malwares, spywares, trojans e
adwares, e monitora o computador para evitar modificações
nas configurações do sistema operacional e do navegador.
90 No Prompt de comando (CMD), o comando ipconfig fornece
informações sobre o IP da rede local de uma máquina computacional.
91 Para acessar o menu Iniciar via teclado, é correto utilizar a
combinação de teclas CTRL + ENTER.
Sobre conceitos relacionados à Segurança da Informação, julgue
os itens de 92 a 94.
92 A Política de Segurança da Informação (PSI) possibilita o
gerenciamento da segurança de uma organização, garantindo
que a informação não seja alterada ou perdida.

da física. Atua com o Switch. Seu PDU (Unidade de dados de
protocolo) são os QUADROS.
98 SMTP é o protocolo que é considerado como padrão da
Internet para gerenciamento de dispositivos em redes IP.
99 Por meio do Windows 10 e o Google Chrome para navegar
na Internet, é possível abrir o Explorador de Arquivos, selecionar e arrastar uma imagem gravada no computador para a
caixa de pesquisa do site images.google.com, que o Google
irá pesquisar por imagens semelhantes na Internet.
100 O hub é o responsável por conectar vários computadores em
uma mesma rede local de computadores (LAN). Já os switches
mantêm uma tabela lógica que relaciona o endereço MAC de
cada computador à porta que ele está conectado, sendo capaz
de direcionar os dados para seu destinatário. Os roteadores são
responsáveis por fazer a ponta entre a LAN e a Internet.
De acordo com conhecimentos relacionados ao MS-WORD
2016/19/365, julgue o item abaixo.
101 Um usuário do MS Word 2016 em português está digitando
um documento e precisa criar hiperlinks internos para lugares
específicos desse documento, tais como títulos, tabelas e ilustrações. Para criar tais hiperlinks, o usuário poderá utilizar a
ferramenta Referência Cruzada.
De acordo com a figura abaixo e seus conhecimentos sobre o
Microsoft Excel 2019/365, julgue o próximo item.

93 Honeypot é uma ferramenta que tem a função de propositalmente simular falhas de segurança de um sistema e colher informações sobre o invasor. É uma espécie de armadilha para
invasores.
94 Hijackers são programas que são considerados como muito
parecidos com os spywares e que têm como função principal
interceptar e registrar dados trafegados na rede.

102 O resultado da fórmula digitada na célula P1 será D.
Sobre o Microsoft Power Point 2016/19/365, julgue o próximo item.

Sobre conceitos relacionados a Rede, Internet, Intranet, Extranet e
Navegadores, julgue os itens de 95 a 100.

103 No MS PowerPoint 2016 existe uma função que permite optar por apresentar um slide em preto e branco. Para utilizar tal
função, pode-se acessar a Guia Exibir.

95 No Google Chrome, os modos de navegação visitante e anônima são funcionalidades idênticas.

LEI N. 9.099/1995

96 Um pacote enviado de um host para outro, em uma rede do
tipo LAN (Local Area Network), carrega o endereço tanto do
host de origem como de destino.
97 No modelo OSI, a camada de Enlace (camada 2), detecta e,
opcionalmente, corrige erros que possam acontecer na cama-

(LORENA OCAMPOS)

104 Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença
caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta
de cinco juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição,
reunidos na sede do Juizado.
105 Os embargos de declaração no Juizado Especial Criminal se-

SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

rão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias,
contados da ciência da decisão, suspendendo o prazo para
o recurso.

dovia BR 060. A quantidade de maneira que os dois policiais
podem ser escolhidos é superior a 89.

MATEMÁTICA

RACIOCÍNIO LÓGICO

(LORRAYNE PABLYNE)

106 A expressão “Quais os jogadores mais bem pagos do mundo?” é uma proposição simples.

114 Toda matriz tem o formato m x n onde m é o número de linhas
e n o número de colunas. Dadas as matrizes a seguir, os valores de x e y na seguinte igualdade é respectivamente 2 e 1.

(MARCELO LEITE)

107 A proposição “O aquecimento global é uma consequência das
alterações climáticas.” pode ser corretamente representada
pela expressão lógica P→Q, em que P e Q são proposições
simples escolhidas adequadamente.
108 A proposição “Vou à praia, a não ser que chova” é equivalente a “Se não chover então vou à praia”.
109 Considere que a expressão “Ana é advogada” seja falsa. Então, a sentença “Ana é advogada, logo ela é policial civil” é
verdadeira.
110 Considere a proposição P a seguir.
P: O policial não tira proveito do cargo nem leva vantagem
em situações particulares.
A negação da proposição P está corretamente expressa por:
“O policial tira proveito do cargo e leva vantagem em situações particulares”.
Em uma pesquisa realizada para aquisição de viaturas para a Polícia Civil do Distrito Federal, a empresa que ofereceu as melhores
condições apresentou as opções a seguir.
Motorização

Cor

Combustível

Tração

1.5
1.8
2.0

BRANCA
PRETA
CINZA

Gasolina
Flex

4x2
4x4

111 Ao analisar os quatro aspectos apresentados, a quantidade de
“tipos” de viaturas que podem ser montadas é superior a 35.
Em uma delegacia de polícia há 10 agentes disponíveis para realizar uma missão, cujo objetivo é interceptar a carga roubada. Considerando que todos os agentes têm a mesma capacidade de interceptação, julgue os itens a seguir.
112 Caso ocorra a escolha de apenas 4 agentes para a missão, a
quantidade de maneiras que se pode fazer tal escolha será
superior a 212.
113 Caso dois agentes sejam escolhidos aleatoriamente para interceptar um veículo suspeito de carga roubada, sendo que
um deverá ficar no km 20 e o outro no km 26, ambos na ro-

Uma loja resolveu fazer uma grande liquidação. Dentre as promoções, o preço de uma camiseta foi reduzido 20% na primeira
semana. Após uma semana, visando aumentar a quantidade de
vendas dessa camiseta, a loja resolveu aplicar mais um desconto
de 25% sobre o atual valor. A partir das informações, julgue os
itens a seguir.
115 Se o valor da camiseta inicialmente era de R$ 85,00, é possível afirmar que o valor final dessa camiseta teve um desconto
de mais de R$ 34,00.
116 A porcentagem de desconto acumulada ao valor final da camiseta é de 45%.
117 Sabendo que A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, B = {6, 7, 8, 9} e C = {2,
4, 6, 8, 10} podemos afirmar que os elementos do conjunto
são os mesmos elementos do conjunto C.
118 Uma sequência infinita (
é tal que a
soma dos termos iniciais é igual a 2n² + 3n + 1. Desta forma,
é possível afirmar que o quinto termo desta sequência é um
número menor que 22.
119 Para montar uma equipe de pesquisa com quatro integrantes,
candidataram-se oito pessoas do setor. Dentre as pessoas que
se apresentaram estão Andréia e Luiz, que, devido alguns desentendimentos, não se relacionam um com o outro. A fim de
evitar constrangimentos, decidiu-se que os dois jamais trabalhariam juntos. Desta forma, é possível afirmar que se pode
formar mais de 60 comissões com essas condições.
120 Dada a função
, para que o gráfico
da parábola não possua nenhum ponto de interseção com
o eixo x, ou seja, não tenha raízes, é necessário que k seja
menor que
.
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7

A conjunção “mas” (l. 19) pode ser substituída sem prejuízo
gramatical ou para o sentido do texto por qualquer dos seguintes: porém, contudo, todavia e conquanto.

8

A vírgula logo após o termo “novembro” (l. 17) poderia ser
eliminada sem prejuízo para a correção gramatical do período
no qual ela aparece.

9

As palavras “médicos”, “método” e “moléstia” são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.

1

O crime organizado não é um fenômeno recente. Encontramos indícios dele nos grandes grupos contrabandistas do
antigo regime na Europa, nas atividades dos piratas e corsários e nas grandes redes de receptação da Inglaterra do século
XVIII. A diferença dos nossos dias é que as organizações
criminosas se tornaram mais precisas, mais profissionais.
Um erro na análise do fenômeno é a suposição de que
tudo é crime organizado. Mesmo quando se trata de uma pequena apreensão de crack em um local remoto, alguns órgãos
da imprensa falam em crime organizado. Em muitos casos,
o varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que
existe. É praticado por um usuário que compra de alguém umas
poucas pedras de crack e fuma a metade. Ele não tem chefe,
parceiros, nem capital de giro. Possui apenas a necessidade
de suprir o vício. No outro extremo, fica o grande traficante,
muitas vezes um indivíduo que nem mesmo vê a droga. Só
utiliza seu dinheiro para financiar o tráfico ou seus contatos para facilitar as transações. A organização criminosa
envolvida com o tráfico de drogas fica, na maior parte das
vezes, entre esses dois extremos. É constituída de pequenos
e médios traficantes e uns poucos traficantes de grande porte.
Nas outras atividades criminosas, a situação é a mesma. O crime pode ser praticado por um indivíduo, uma quadrilha ou uma organização. Portanto, não é a modalidade
do crime que identifica a existência de crime organizado.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Gramática e Texto
(Lucas Lemos)

1
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10
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Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou
vários problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com
roupas, suor, sangue e secreções de doentes. No entanto,
Oswaldo Cruz acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela era um mosquito. Assim, suspendeu as
desinfecções, método então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais e ruas, para eliminar focos
de insetos. Sua atuação provocou violenta reação popular.
Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu
seu ápice. Com o recrudescimento dos surtos de
varíola, o sanitarista tentou promover a vacinação
em massa da população. Os jornais lançaram uma
campanha contra a medida. O congresso protestou e foi
organizada a Liga Contra a Vacinação Obrigatória. No dia 13
de novembro, estourou a rebelião popular e, no dia 14, a Escola
Militar da Praia Vermelha se levantou. O governo derrotou
a rebelião, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina.
Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, a
febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,
uma epidemia de varíola levou a população aos postos de vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do sanitarista.
https://portal.fiocruz.br/trajetoria-do-medico-dedicado-ciencia
(com adaptações).

De acordo com a fidedignidade às prescrições gramaticais e às
ideias desenvolvidas no texto, julgue os itens.
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1

O texto, predominantemente descritivo, apresenta as características da febre amarela que acometem o ser humano.

Guaracy Mingardi. Inteligência policial e crime organizado.
In: Renato Sérgio de Lima e Liana de Paula (Orgs.). Segurança
pública e violência: o Estado está cumprindo seu papel? São
Paulo: Contexto, 2006, p. 42 (com adaptações).

2

Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma
verbal “acreditava” (l. 3) poderia ser flexionada no plural.

De acordo com as ideias do texto, jugue as alternativas seguintes.

3

O sujeito da forma verbal “suspendeu” (l. 6), que está elíptico, refere-se a “mosquito” (l. 6).

10 Está evidente no texto que as associações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas são, necessariamente,
organizadas.

4

O termo “valor” (l. 23) exerce a função de núcleo do complemento direto da forma verbal “reconhecia” (l. 23).

5

Em “combate à moléstia” (l. 7 e 8), caso o vocábulo “moléstia” fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase
deveria ser mantido.

12 Poucas são as modalidades de crime que podem ser tipificadas como crime organizado.

6

A preposição “para” (l. 9), que expressa finalidade, introduz
uma oração circunstancial.

13 Nem sempre o que o senso comum supõe ser crime organizado é de fato crime organizado.

11 Segundo o autor, o “crime organizado” sempre existiu na
sociedade.
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14 Há registros da associação de pessoas para o cometimento de
crimes desde a Antiguidade.
15 As organizações criminosas antigas se organizavam de modo
totalmente impreciso e amador, em comparação com as organizações criminosas de hoje.
16 O conceito da expressão crime organizado foi distorcido porque a imprensa passou a empregá-la para tratar de qualquer
crime que envolva entorpecentes.
17 A vírgula empregada após o termo traficante, no segundo parágrafo, isola um trecho de natureza explicativa.
18 A reescritura proposta do trecho “o varejo do tráfico é um
dos crimes mais desorganizados que existe” (2º parágrafo)
mantém a correção gramatical do texto e o sentido original se
escrito da seguinte forma: o varejo do tráfico é um dos crimes
mais desorganizados que existem.

value their contribution to society at 3.8, while freshmen value it
at 5; other public servants do not seem to go through this sort of
disappointment, although their valuation is much lower to begin
with (3.4 out of 5).
Source: https://www.brookings.edu/research/the-challenge-ofimproving-police-behavior-in-latin-america/

21 Whereas can be correctly replaced by while, with no change
in meaning.
22 It can be inferred that police officers are not well paid due to
their lack of commitment to social rights.
23 Unlike the police officers, the other public servants are not
satisfied with promotion schemes.
24 It can be deduced that the level of satisfaction of the general
public with public services tends to fluctuate positively or
negatively based solely on effectiveness criterion.

19 A oração “de que tudo é crime organizado” (2º parágrafo)
funciona como complemento nominal.

25 Pro-sociality is undoubtedly a desirable attribute in public service.

20 A partícula “se” é empregada, no trecho “mesmo quando se
trata de uma pequena apreensão de crack em um local remoto
(…)” (l. 8), como índice de indeterminação do sujeito, o que
confere maior formalidade ao texto.

26 Pro-social behavior can be defined as intended actions that
benefit other people or society as a whole.

Inglês

(Alexandre Hartmann)
Global_Spotlight_LA_Police_Salary
The difference between the top and the minimum wages
within policing is only about 10.5 percent, whereas in the rest of
the public sector it is 80 percent (140 percent in the private formal
sector), so the wage growth prospects are much less salient than
in other areas of the economy. Police compensation appears to be
mostly unrelated to job performance, like in the rest of the public
sector, but they seem to be less satisfied with promotion schemes
and less willing to put in extra hours and effort, to help others, to
stay late, and to suggest potential improvements in comparison to
other public servants.
A common argument suggests individuals’ attitudes
toward public service or generally “helping others” is positively
related to their effectiveness as public servants. Although there is
little reliable quantitative evidence on this link, pro-sociality is
generally viewed as a desirable attribute in public service. In fact,
in Latin America and elsewhere, public sector workers tend to
exhibit higher levels of pro-social behavior than their private sector
counterparts. It turns out police and military exhibit relatively high
levels of public sector motivation, although this seems to wear out
in time more quickly than it does for other public sector workers.
On a scale of 1 to 5, officers with two to five years on the job

27 Wear out means become weak and unable to be used anymore.
28 Police officers value their contribution to society at 3.8.

Lei Orgânica do DF
(Marcos Soares)

29 As atividades desenvolvidas nos Institutos de Criminalística,
de Medicina Legal e de Identificação não são consideradas de
natureza técnico-científica.
30 Aos integrantes das categorias de perito criminal e médico-legista é garantida a independência funcional na elaboração
de laudos periciais.

Legislação

(Marcos Fagner)
31 É atribuição da Direção-Geral de Polícia Civil do Distrito
Federal, conforme estabelecido pelo seu Regimento Interno,
celebrar contratos, acordos e convênios, nos termos da legislação em vigor.
32 Compete à Assessoria da Direção-Geral da Polícia Civil prover a segurança pessoal do Diretor-Geral e do Diretor-Geral Adjunto.
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33 É atribuição da Corregedoria-Geral de Polícia Civil expedir,
com exclusividade, certidões de registros criminais na Polícia Civil.
34 Os Delegados de Polícia deverão comparecer ao serviço trajando passeio completo, enquanto os demais servidores deverão fazê-lo em traje condigno com a função.
35 O Diretor-Geral da Polícia Civil é substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo Diretor-Geral Adjunto da
Polícia Civil e, na falta deste, pelo Assessor da Direção-Geral
da Polícia Civil.
36 Mediante proposta das unidades, os respectivos Departamentos ou órgãos de igual hierarquia estabelecerão as regras de
funcionamento interno de cada unidade.
37 Aos servidores lotados na Divisão de Recursos Humanos incumbe o dever de coordenar cursos, seminários, palestras e
outros similares, ministrados naquele órgão ou sob sua responsabilidade.

RIDE

(Anderson Batista e Rebecca Guimarães)
38 O Distrito Federal é parte maior na composição do PIB da
área metropolitana englobada pela RIDE-DF.
39 As Regiões Administrativas de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia estão entre as regiões de maior densidade populacional no Distrito Federal, e esse é a maior parcela da população da RIDE-DF.
40 A valorização do solo no Distrito Federal e o acesso aos serviços públicos vêm provocando um movimento migratório
seletivo, afastando para a periferia grupos populacionais de
menor renda e menor grau de instrução, o que fragiliza cultural e socialmente as regiões periféricas da RIDE/DF.
41 A RIDE-DF, regulamentada pela Lei n. 7.469/2011, apresenta, em suas políticas, a prerrogativa da centralização da arrecadação fiscal.
42 Dentro da RIDE-DF, temos Brasília e Pirenópolis, tombadas
como patrimônio cultural, e o Parque da Chapada dos Veadeiros, como patrimônio natural, pela UNESCO, agência da
ONU pra educação, ciência e cultura.
43 No DF, a população de mulheres é maior que a população de
homens. E a maior parte da população é adulta, com destaque
para a faixa etária de 30 a 39 anos.
44 A Região Integrada do DF e Entorno (RIDE) compõe uma

região metropolitana com características heterogêneas quanto ao crescimento demográfico, índice de oferta de empregos
e população economicamente ativa.

Lei n. 8.112/1990
(Rodrigo Cardoso)

Com fundamento na Lei n. 8.112/90, julgue os itens a seguir.
45 Arnaldo, servidor público de autarquia federal, pretende solicitar licença para tratar de interesses particulares. Sendo
deferida a licença, Arnaldo poderá exercer o comércio no período que perdurar a referida licença.
46 Matilde, servidora pública federal, deverá ter exercício em
outro Município em razão de ter sido removida. O prazo para
Matilde retomar efetivamente o desempenho das atribuições
de seu cargo, considerando que não pretende declinar de tal
prazo, e que não está de licença ou gozando de afastamento
será, contado da publicação do ato, de, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias, incluído nesse prazo o tempo necessário
para o deslocamento para a nova sede.
47 Alan é Agente de Polícia da PC-DF e, em fevereiro do próximo ano, pretende sair de férias, haja vista que terá preenchido
os requisitos legais para tanto.
Assertiva: as férias poderão ser parceladas em até três períodos, a critério do servidor.

Lei n. 8.429/1992
(Vandré Amorim)

48 Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, será possível a decretação, pela autoridade judiciária
competente, da indisponibilidade dos bens do indiciado.
49 Por se tratar de medida cautelar, a indisponibilidade dos bens,
para ser decretada, exige a presença dos requisitos fumus
boni iuris (indícios da prática do ato ímprobo) e periculum in
mora (risco da demora da conclusão do processo), sendo este,
segundo a jurisprudência do STJ, presumido.
50 Nas ações de improbidade administrativa, a medida cautelar
de indisponibilidade dos bens pode atingir até mesmo patrimônio adquirido em data anterior ao fato de improbidade que
é apurado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direito Constitucional
(Aragonê Fernandes)

Julgue o item seguinte, relativo à segurança pública.
51 A proteção da segurança viária foi prevista pelo constituinte
originário, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas
vias públicas.
No tocante aos direitos sociais, direitos políticos, partidos políticos e direitos da nacionalidade, analise os itens que se seguem.
52 A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de
sua publicação, mas não se aplica à eleição que aconteça em
até um ano da data de sua vigência.
53 Os militares que estejam em atividade há mais de dez anos
podem se candidatar a mandato eletivo, ficando agregados
à autoridade superior e, se eleitos, passam automaticamente
para a inatividade no ato da posse.
54 Por trazer vulnerabilidade dos trabalhadores nas negociações
coletivas, foi declarada a inconstitucionalidade da lei federal
que tornou facultativo o pagamento de contribuição sindical.
Julgue o item que se segue relativo aos direitos e garantias fundamentais, e à sua interpretação conforme a orientação jurisprudencial dominante.
55 A quebra do sigilo telefônico é possível às CPIs.

59 Aplica-se a lei brasileira, ao crime de latrocínio praticado
contra o presidente da república, ainda que o agente tenha
sido absolvido ou condenado no estrangeiro, pois se trata de
hipótese de aplicação extraterritorial incondicionada da lei
brasileira.
60 Se o presidente do Senado Federal, em viagem à Alemanha,
é agredido por um brasileiro que também se encontrava em
viagem no país, por discordância das posições políticas do
presidente, será aplicada a lei brasileira ao caso, ainda que o
agente seja absolvido ou condenado no estrangeiro.
61 Não existe hipótese específica de aplicação da lei penal brasileira aos crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro
no exterior. Caso o crime fosse praticado por brasileiro, seria
hipótese de aplicação extraterritorial condicionada de aplicação da lei penal brasileira.
62 Pedro, brasileiro, praticou o crime de tráfico de drogas na
Bulgária e lá foi condenado a 10 anos de prisão, tendo cumprido toda a pena. No Brasil, pelo mesmo fato, foi condenado
a 12 anos de prisão. Dessa forma, Pedro somente terá que
cumprir 02 anos de pena no Brasil, tendo em vista a atenuação prevista no Código Penal.
63 Situação hipotética: Xavier praticou o crime de furto a bordo
de navio brasileiro privado, estando, o navio, em porto espanhol, sem que as autoridades espanholas julgassem o caso.
Assertiva: Nessa hipótese, aplica-se a lei penal brasileira,
ainda que o agente tenha sido absolvido ou condenado no
estrangeiro.
64 Considera-se lei excepcional aquela que tem termo certo, ou
seja, período de duração pré-determinado.

56 Os direitos de terceira geração ou dimensão possuem caráter
coletivo, metaindividual, transindividual, difusos e coletivos.

Direito Penal Especial

57 Ofende o princípio da inafastabilidade de jurisdição decisão
judicial que condicione o ajuizamento de ação buscando benefício previdenciário à prévia negativa perante o INSS.

65 É considerada grave a lesão corporal que gera incapacidade
permanente para o trabalho.

58 Com base no princípio da culpabilidade, o STF entende pela
revogação de dispositivo legal que considere infração penal
o porte injustificado de objetos como gazuas, pés-de-cabra
e chaves michas por pessoas com condenações por furto ou
roubo ou classificadas como vadios ou mendigos.

Direito Penal Geral
(Wallace França)

Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir,
com relação à aplicação da lei penal.

(Érico Palazzo)

66 O crime de omissão de socorro configura uma hipótese de
crime omissivo próprio e, portanto, não admite a tentativa.
Gustavo Scatola vem a falecer e deixa como únicos herdeiros seus
filhos Aragonês e Hérico, ambos maiores imputáveis. Os únicos
bens deixados por Gustavo foram um veículo (no valor de R$
50.000,00), além de R$ 100.000 em dinheiro. Hérico, o filho mais
novo, permaneceu na posse do veículo e da totalidade do dinheiro
enquanto ocorria o inventário. Indignado, Aragonês, na intenção
de ter a posse do carro para si, fabrica uma chave falsa e subtrai, às
03h da manhã de 25/01/2020, o referido automóvel.
Diante dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir:
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67 Aragonês praticou o crime de furto qualificado pelo emprego
de chave falsa, devendo a pena ser aumentada em razão do
crime ter sido praticado durante o repouso noturno.
68 Caso Aragonês tivesse subtraído R$ 50.000 em dinheiro, não
haveria crime, uma vez que o valor representa a quota a que
tem direito na herança.
69 De acordo com a doutrina, a conduta do funcionário público
que, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o
subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona
a qualidade de funcionário, configura o delito de peculato
impróprio.
70 O crime de exercício arbitrário das próprias razões configura
delito de ação penal pública condicionada à representação do
ofendido, se não houver emprego de violência.

Direito Processual Penal
(Deusdedy Solano)

Marta, moradora do Gama/DF, foi vítima de furto em sua residência, motivo pelo qual se dirigiu à 14ª Delegacia de Polícia e
noticiou o fato, apresentando um requerimento para instauração da
investigação. Após a abertura do inquérito e diligências realizadas,
o suspeito Matias foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento.
Analisando a situação hipotética, de acordo com o disposto no
Código de Processo Penal e na atual jurisprudência dos tribunais
superiores acerca do tema, julgue os itens a seguir.
71 O prazo legal para que o delegado de polícia termine o inquérito policial é de trinta dias, se Matias estiver solto, ou de
dez dias, se preso preventivamente, contado esse prazo, em
ambos os casos, da data da portaria de instauração do inquérito policial.
72 Por ser o furto um crime de ação penal pública incondicionada, a forma adequada de instauração do inquérito deverá
ser de ofício pela autoridade policial, não podendo ocorrer
mediante requerimento da ofendida, que é forma de início
de inquérito para apuração de crimes de ação penal privada.
73 A autoridade policial deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias,
ouvir a ofendida, determinar, se for caso, que se proceda o
exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias, dentre
outras diligências, bem como ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar
aos autos sua folha de antecedentes.

74 A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais
no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim
a apuração das infrações penais e da sua autoria. Essa atribuição não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por
lei seja cometida a mesma função.
75 De acordo com orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em relação aos juizados especiais criminais,
pode-se afirmar que é inconstitucional o art. 90-A da Lei n.
9.099/1995, que veda a aplicação desta aos crimes militares.
Analise a assertiva a seguir de acordo com a mais nova redação dada ao Código de Processo Penal, em relação à prisão em
flagrante.
76 Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo
de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o
juiz deverá promover audiência de custódia com a presença
do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá decidir de forma fundamentada sobre a
situação de prisão ou liberdade do preso.
77 Luzia foi presa em flagrante delito após cometer o crime de
latrocínio (roubo com morte), em concurso com outros três
coautores. No decorrer do processo, o defensor de Luzia requereu a concessão da substituição da prisão preventiva imposta em domiciliar, em razão da acusada presa ser mãe e
responsável por sua filha Sofia, criança de 10 anos de idade.
Assim, conforme entendimento do STF, independentemente
da infração praticada, o juiz deverá determinar a substituição
da prisão preventiva de Luzia por prisão domiciliar.
78 Conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal
Federal em relação à Lei n. 9.099/1995, se o autor de uma
infração de menor potencial ofensivo realizar a transação
penal com o Ministério Público, a homologação dessa transação penal não faz coisa julgada material e, descumpridas
suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal
mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.
Em relação à investigação criminal, julgue o item seguinte.
79 Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, a participação do membro do Ministério Público na
fase de investigação policial não acarreta nem o seu impedimento nem a sua suspeição para o oferecimento da denúncia.
80 Em relação à prisão preventiva, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida,
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especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação
em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias
em que praticado o delito (modus operandi).

Direitos Humanos
(Luciano Favaro)

Um tema de grandes debates contemporâneos é a responsabilização de Estados que violam tratados de direitos humanos. Concernente a esse assunto, julgue os itens seguintes.
81 Uma decisão proferida por um juiz de direito que fundamente
sua decisão em lei interna violadora de normas internacionais
de direitos humanos pode dar ensejo a responsabilização internacional do Estado.
82 Um ato ilícito violador dos direitos humanos promovido por
determinado município brasileiro pode ser imputado ao Estado federal e, portanto, dar ensejo à responsabilidade internacional do país.
Os direitos humanos são protegidos na ordem internacional por
diversos instrumentos que podem ser de caráter global ou regional. A respeito desse tema, julgue os itens.
83 A International Bill of Rights inaugurou o sistema regional de
proteção dos direitos humanos.
84 O sistema regional de proteção dos direitos humanos é composto por tratados abertos à adesão de todos os países independentemente de sua localização geográfica.
85 A Carta Internacional dos Direitos Humanos é composta pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; e pelo
Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966.
Referente à terminologia e às teorias que fundamentam os direitos
humanos, julgue os itens a seguir.
86 As expressões “direitos humanos” e “direitos do homem” são
distintas. A primeira é de cunho jusnaturalista, que conota
os direitos ainda não positivados aptos à proteção global do
homem e válidos em todos os tempos; ao passo que a segunda refere-se aos direitos protegidos pela ordem internacional
contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa
cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição.
87 Pela teoria jusnaturalista os direitos humanos são fundamentados em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável.

88 A expressão “direitos fundamentais” é afeta à proteção interna dos direitos dos cidadãos, ligada aos aspectos constitucionais de proteção.  

Informática
(Fabrício Melo)

Sobre o Windows 10, português, configuração padrão, julgue os
itens de 89 a 91.
89 Windows Hello é o recurso do Windows 10 que permite ao
usuário visualizar, em uma única tela, as miniaturas de todas
as janelas que estão sendo executadas no sistema.
90 De acordo com a imagem abaixo, que exibe parte de arquivos e pastas do Explorador de Arquivos, considere que ambas
as pastas estão inicialmente vazias. Após selecionar os dois
arquivos, conforme exibidos na imagem, clicar com o botão
esquerdo do mouse sobre um dos arquivos selecionados e,
mantendo o botão pressionado, arrastar o mouse até a pasta1 e soltar o botão do mouse, os arquivos serão movidos
para a pasta1.

QUESTÃO 1
QUESTÃO 2
QUESTÃO 3
QUESTÃO 4
QUESTÃO 5
QUESTÃO 6
QUESTÃO 7
QUESTÃO 8
QUESTÃO 9
QUESTÃO 10
QUESTÃO 11
QUESTÃO 12
QUESTÃO 13

91 Por meio do recurso CONFIGURAÇÕES, acessado por meio
do caminho Iniciar > Configurações , é possível ativar o
recurso Luz Noturna que, quando ativado, fará com que a tela
mostre cores mais quentes à noite, mais suaves para os olhos.
Sobre conceitos relacionados à Segurança da Informação, julgue
os itens 92 a 94.
92 O Proxy é um mecanismo que pode ser projetado para bloquear mensagens de saída com certos endereços de destino
ou para bloquear mensagens de entrada de origens que são
conhecidamente fontes problemáticas, e que protege tanto os
computadores individuais quanto as redes de computadores
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93 Criminosos costumam formar uma armada composta de inúmeros equipamentos infectados com códigos maliciosos que
permitem seu controle remoto. Essas armadas são conhecidas
como Botnet.
94 O certificado digital, emitido por uma Autoridade de Registro (AR), visa a prover uma identidade virtual que permita a
identificação segura e inequívoca do ator de uma mensagem
ou transação feita em meios eletrônicos.
Sobre conceitos relacionados a Rede, Internet, Intranet, Extranet e
Navegadores, julgue os itens 95 a 100.

102 O resultado da fórmula digitada na célula A5 será
14/01/2020 09:54.
Sobre a figura abaixo e conhecimentos relacionados ao Microsoft
Power Point 2016/19/365, julgue o próximo item.

95 Ao implementar uma aplicação de transferência de arquivos
de um determinado formato, o desenvolvedor reconheceu
que a melhor opção seria contar com um serviço do nível
de transporte que fosse confiável, isso é, que fizesse a recuperação de eventuais erros por retransmissão e que fizesse,
também, um controle de fluxo fim a fim, liberando a aplicação de implementar tais funcionalidades, deixando-as a cargo do nível de transporte. Nesse caso, a implementação deve
ser desenvolvida tendo como base o serviço do protocolo de
transporte UDP (User Datagram Protocol).

103 A figura acima exibe o recurso de Transições de Slides, presente na Guia Transições, muito utilizado para incrementar a
apresentação do usuário, através de efeitos especiais na mudança de um slide para outro.

96 Somente computadores de mesmo Sistema Operacional conseguem se conectar à distância.

Lei n. 9.099/1995

97 Uma maneira, considerada segura, de usar o acesso remoto é
por meio de uma VPN, pela Internet.
98 No navegador Google Chrome, a imagem
que surge no
meio de uma nova janela aberta, representa o modo de navegação anônimo.
99 O e-mail é um modo assíncrono de comunicação.
100 A Extranet é uma extensão de intranet de uma empresa, que
permite acesso externo controlado, por exemplo, a parceiros
comerciais, fornecedores e clientes, e que os isola de todos
os demais usuários da internet, com restrições de segurança.
De acordo com conhecimentos relacionados ao MS-WORD
2016/19/365, julgue o item abaixo.
101 O Pincel de Formatação permite aplicar a mesma formatação
de aparência de um texto selecionado para outras partes do
documento.
De acordo com a figura abaixo e conhecimentos sobre o Microsoft
Excel 2019/365, julgue o próximo item.

(Lorena Ocampos)

104 Nos termos da Lei n. 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais), no juízo comum ou no Tribunal do Júri,
havendo reunião de processos decorrente da aplicação das
regras de conexão e continência, deverão ser observados os
institutos da transação penal e da composição civil.
105 O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a
reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de
pena não privativa de liberdade.

Raciocínio Lógico
(Marcelo Leite)

106 A expressão “O livro Dom Casmurro, publicado em 1899,
conta a história de Bento Santiago, é um clássico da literatura
brasileira.” é uma proposição simples.
107 A sentença “A festa irá acontecer, dado que você se responsabilize pela organização” é equivalente a “Se você se responsabilizar pela organização, então a festa irá acontecer”.
A partir do adágio popular “Quem tem com o que me pague, nada
me deve”, julgue os próximos itens.
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Matemática

108 Do ponto de vista da lógica proposicional, o ditado popular
é equivalente a “Se nada me deve, o indivíduo tem com o
que pagar".
109 Se o ditado popular for verdadeiro, então o conjunto formado
por indivíduos que nada me devem está contido no conjunto
dos indivíduos que têm com o que pagar.
110 A sequência de letras a seguir repete-se infinitamente, conforme mostrado a seguir:
P,O,L,I,C,I,A,L,P,O,L,I,C,I,A,L,P,...
Considerando que a sequência siga esse padrão, a letra que
irá ocupar a posição 345ª é a letra P.
Em uma pesquisa realizada entre 120 policiais civis do Distrito
Federal, sobre a satisfação em trabalhar com ocorrências de latrocínios ou com ocorrência de furto, constatou-se que 40 deles se
sentem satisfeitos em trabalhar em qualquer uma das ocorrências
citadas e 100 se sentem satisfeitos em trabalhar em pelo menos
umas das ocorrências citadas.
Com base no texto, julgue os itens a seguir:
111 Menos de 21 policiais não se sentem satisfeitos em trabalhar
com qualquer uma das ocorrências citada no texto.

(Marcelo Leite)

André, Beto e Carlos são policiais civis lotados na 26ª Delegacia
de Polícia, localizada em Samambaia-DF e trabalham na catalogação de crimes ocorridos na região. Independentemente do número
de ocorrências a ser catalogado em cada dia, André cataloga 1/5,
Beto é responsável por 2/10 e Carlos cataloga 3/5.
Com base no texto julgue os itens a seguir:
114 Em determinado dia, Carlos catalogou 30 processos a mais
que Beto, então, nesse dia, André catalogará menos de 16 crimes ocorridos.
115 Carlos será responsável, diariamente por mais de 60% dos
crimes a serem catalogados.
Lúcia, Breno e João são delegados em uma mesma delegacia e
sempre criam, a cada mês, uma nova maneira para distribuir, entre
eles, os processos. Em janeiro de 2019, eles resolveram repartir os
processos conforme o número de consoantes do primeiro nome de
cada um. Considerando que no mês citado tiveram 1.000 processos e que essa delegacia possui apenas os três delegados citados,
julgue os itens a seguir:

112 Se um policial for escolhido aleatoriamente, a chance dele se
sentir satisfeito em trabalhar em ambas as ocorrências citadas
é inferior a 33%.

116 Breno recebeu mais que Lúcia e João juntos.

Quatro suspeitos – André, Beto, Carlos e Daniel – foram interrogados sobre um ilícito penal pelo delegado Joaquim. Os
quatro eram suspeitos de formarem uma quadrilha que roubava
cargas. O delegado tinha a informação concreta de que apenas
um mentia e que apenas um tinha participação na quadrilha
citada, não necessariamente o que mentiu.
Com base no texto, julgue o item a seguir:

A função custo é dada por C(x) = a.x + b, em que x é a quantidade de rádios produzidos, considerando que C(10) = 1.300 e
C(15) = 1.250.

113 Considerando que o delegado fez a todos os suspeitos a
seguinte pergunta: Você participou do esquema de roubo da carga?
E que os suspeitos declararam:
André: Não fui eu
Beto: André falou a Verdade.
Carlos: Foi Beto
Daniel: Beto mentiu.
O delegado concluiu que o suspeito que participou da quadrilha foi Beto.

117 Lúcia recebeu a mesma quantia que João.

Com base no texto, julgue os itens a seguir:
118 O gráfico da função custo será uma reta e o coeficiente angular será positivo.
119 Ao produzir 20 rádios, o custo será igual a R$ 1.200
Ao listar as datas de nascimento de 20 policiais civis do Distrito
Federal, o servidor responsável por essa pesquisa constatou que
esses 20 policiais nasceram no mesmo dia, porém em anos distintos e que, ao colocar esses valores em ordem crescente, é possível perceber que a diferença entre datas consecutivas permaneceu constante. O responsável por essa pesquisa catalogou essas
datas de nascimento em ordem crescente, conforme é mostrado na
tabela a seguir:
POLICIAL
ANO DE
NASCIMENTO

P1

P2

P3

...

1.952

1.955

1.958

...
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120 Com base no texto e na tabela, o policial P13 nasceu antes de 1.990.

3

Os costumes peculiares de Amadeu Amaral Júnior são apresentados no segundo parágrafo do texto.

8º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

4

Para o narrador, seu amigo Amadeu Amaral Júnior foi muito
imprudente ao publicar anúncios oferecendo os seus serviços.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

5

A substituição do pronome “o”, em “reduziu-o a artigos” (l.
11 e 12), por lhe prejudicaria a correção gramatical do texto.

6

O sujeito da oração ‘também aceita trabalho’ (l. 19 e 20) está
elíptico e se refere a “Amadeu Amaral Júnior” (l. 18), o que
justifica o emprego da forma verbal “aceita” na terceira pessoa do singular.

7

As vírgulas em “Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido” (l. 18 e 19) foram todas utilizadas pelo mesmo motivo.

8

Considerando-se o sentido que assume no texto e a função
sintática que exerce na oração, a expressão “a uma grande
mesa ao fundo da sala” (l. 9 e 10) corresponde corretamente
numa grande mesa ao fundo da sala.

9

A forma verbal “há”, em “há tempo li este anúncio num semanário” (l. 17), poderia ser corretamente substituída por existe.

GRAMÁTICA E TEXTO
(Lucas Lemos)
TEXTO 1
1


5

10

15

20



25

O meu antigo companheiro de pensão Amadeu
Amaral Júnior, um homem louro e fornido, tinha costumes singulares que espantavam os outros hóspedes.
Amadeu Amaral Júnior vestia-se com sobriedade: usava
uma cueca preta e calçava medonhos tamancos barulhentos. Alimentava-se mal, espichava-se na cama, roncava
o dia inteiro e passava as noites acordado, passeando, agitando o soalho, o que provocava a indignação dos outros
pensionistas. Quando se cansava, sentava-se a uma grande
mesa ao fundo da sala e escrevia o resto da noite. Leu um
tratado de psicologia e trocou-o em miúdo, isto é, reduziu-o a artigos, uns quarenta ou cinquenta, que projetou
meter nas revistas e nos jornais e com o produto vestir-se,
habitar uma casa diferente daquela e pagar ao barbeiro.
Mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de vista.
Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, pois
há tempo li este anúncio num semanário: “Intelectual desempregado. Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego,
aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também
aceita trabalho”. O anúncio não produziu nenhum efeito.
Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Eu, por mim, acho que Amadeu Amaral Júnior andou muito bem. Todos os jornalistas necessitados deviam seguir o exemplo dele. O anúncio, pois não.
E, em duros casos, a propaganda oral, numa esquina, aos
gritos. Exatamente como quem vende pomada para calos.

10 A predominância de verbos conjugados no pretérito imperfeito do indicativo nos três primeiros períodos do segundo parágrafo sugere ações que eram habituais na vida de Amadeu
Amaral Júnior.
TEXTO 2

1

Graciliano Ramos. Um amigo em talas. In: Linhas tortas. Rio
de Janeiro: Record, 1983, p. 125 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, julgue
os itens que se seguem.
1

2

No segundo parágrafo, o narrador combina recursos dos tipos
textuais narrativo e descritivo com o objetivo de caracterizar
o personagem Amadeu Amaral Júnior.
Depreende-se que os hóspedes da pensão ficaram espantados com os anúncios de jornal referentes a Amadeu Amaral Júnior.

Sr. Leitor


5



10



15

Não fui, e não sou, um escrevedor de cartas. Acredito
que, no momento em que você estiver lendo esta mensagem,
meus sentimentos a respeito dela e, muitas vezes, em relação a você podem ter mudado e isto me obrigaria a escrever
outra mensagem para explicar a mudança e assim sucessivamente, em uma troca de correspondência absurda.
Com o telefone, a comunicação ficou mais fácil, mais direta. Não gosto de falar ao telefone, mas, em minha juventude, contaminado por uma timidez excessiva que me impedia
as investidas ao vivo, confesso um pouco envergonhado, já
o utilizei para conquistas, cantadas, declarações de amor.
O tempo passou e, agora me dou conta, passo dias
sem pegar no telefone e, na maioria das vezes, nem o atendo quando toca. Ele é coisa do passado. Em compensação
surgiu o email, isto é, a volta às cartas. São cartas virtuais,
mas, como nas de antigamente, sempre podemos escrever um parágrafo, parar, tomar um café, recordar um fato,
uma conversa, uma declaração de amor. Tudo isto com a
vantagem de deixar o texto descansando até que a emoção
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20



25



30


35

acabe, ou diminua; e podemos corrigir os erros de português e de ansiedades. Estará voltando a epistolografia?
O maior epistológrafo (que palavra horrível!) de todos os
tempos foi, sem dúvida, São Paulo. Há quem diga que suas epístolas deram origem à Educação a Distância, já que ele difundia
o cristianismo por meio de cartas para seus discípulos que
moravam em cidades distantes como Éfeso, Corinto, Roma etc.
No passado, a carta era tema de obras literárias, músicas
etc., etc. Temos vários e belos contos e romances que são
epistolares. Dostoievski e Goethe usaram este método que já
foi dado como acabado e agora volta com força total — via
Internet. E aqui abro um parêntese para dizer que é epistolar um dos mais belos, vigorosos e cruéis romances que li
ultimamente, A Caixa Preta, do escritor israelense Amoz Oz.
Na música, em minha adolescência, me comovia com
a voz de Dalva de Oliveira cantando “Quando o carteiro
chegou/e meu nome gritou/com uma carta na mão/ante
surpresa tão rude/não sei como pude/chegar ao portão...”.

TEXTO 3


No palácio da Cachoeira,
com pena bem aparada,
começa Joaquim Silvério
a redigir sua carta.




Cecília Meireles. Romanceiro da Inconfidência. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1977, 3.ª ed., p.84.

Julgue os itens abaixo, com relação à ordem dos termos linguísticos nesse fragmento de poema.
19 A correção gramatical do texto seria mantida se fosse inserido o acento indicativo de crase no vocábulo “a” no trecho
“começa Joaquim Silvério a”.
20 A expressão “Joaquim Silvério” (l. 3) exerce função sintática
de complemento direto da forma verbal “começa” (l. 3).

Braz Chediak. Internet: (com adaptações).

INGLÊS

(Alexandre Hartmann)

Com base nas ideias e nas estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
11 A oração “que já foi dado como acabado e agora volta com
força total” (l. 29 e 30) é indispensável ao sentido do período,
pois delimita a referência de “método” (l. 29).

1

5

12 A expressão “isto é” (l. 15) introduz uma conclusão para o
raciocínio que se segue.
13 A vírgula logo após o termo “passado” (l. 27) poderia ser
eliminada sem prejuízo para a correção gramatical do período
no qual ela aparece.
14 As formas verbais “acabe” e “diminua” (l. 20) estão flexionadas no modo subjuntivo e indicam a incerteza do falante a
respeito do que está dizendo.

10

15 A conjunção “já que” (l. 24) pode ser substituída sem prejuízo gramatical ou para o sentido do texto por qualquer dos
seguintes: pois, porque, visto que e conquanto.

15

20

16 Na linha 5, a preposição “para” tem o mesmo sentido da locução afim de; ambas estabelecem valor circunstancial de
finalidade e de objetivo.
17 É possível depreender, a partir da leitura do texto, que a palavra “epistológrafo” (l. 22) apresenta a ideia de uma pessoa
que escreve muitas cartas.
18 As palavras “literárias” e “adolescência” são acentuadas de
acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.

25



30


Policing
Every day, UN police officers work to reinforce and re-establish
security by patrolling communities, advising domestic police
services, increasing compliance with international human
rights standards and restoring and promoting public safety.
The United Nations defines “policing” as a function of
governance responsible for the prevention, detection
and investigation of crime; the protection of persons and
property; and the maintenance of public order and safety.

What is the mission of UN police?
The mission of United Nations Police is to enhance
international peace and security by supporting Member States
in conflict, post-conflict and other crisis situations to realize
effective, efficient, representative, responsive and accountable
police services that serve and protect the population.
To that end, United Nations police build and support, or,
where mandated, act as a substitute or partial substitute for,
host-State police capacity to prevent and detect crime, protect
life and property and maintain public order and safety in
adherence to the rule of law and international human rights law.
United Nations police pursue community-oriented
and intelligence-led policing approaches to contribute
to the protection of civilians and human rights;
address, among other things, sexual and gender-based
violence, conflict-related sexual violence and serious
and organized crime; and conduct investigations,
special operations and electoral security (S/2016/952).
Policing must be entrusted to civil servants who are members of
police or other law enforcement agencies of national, regional
or local governments, within a legal framework that is based on
the rule of law. Police and law enforcement officials have the
obligation to respect and protect human rights (S/2016/952).
Source: https://peacekeeping.un.org/en/policing
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21 It can be deduced that police officers work overtime to get
the job done.
22 Police officers often demonstrate a reckless disregard for the
international human rights norms.
23 It can be inferred that the UN’s definition of policing is unique.
24 Enhance means the same as improve.
25 It can be concluded that if UN Police do not support Member
States in critical situations, international peace cannot be
achieved.
26 Realize can be correctly replaced by understand.
27 UN Police are supposed to comply with a set of laws that
people in a society must obey.
28 Some civil servants might be made responsible for policing.

LEI ORGÂNICA DO DISTRITO
FEDERAL
(Marco Soares)

29 É assegurado, pelo menos duas vezes ao ano ou quando da
nomeação por concurso público, o concurso de remoção interno, na hipótese em que o número de interessados seja superior ao número de vagas, com critérios objetivos, pretéritos
e determinados na Polícia Civil do Distrito Federal para todos
os cargos e carreiras.
30 Aos integrantes das categorias de Agente de Polícia, Agente
Policial de Custódia e Escrivão de Polícia é garantida a independência funcional na elaboração e no conteúdo dos atos
legais delegados ou próprios sob sua responsabilidade.

LEGISLAÇÃO PCDF
(Marcos Fagner)

31 Prestar auxílio técnico aos serviços de acesso dos visitantes
junto às unidades prisionais do Distrito Federal através do
método do confronto datiloscópico é competência do Instituto de Criminalística da PCDF, unidade orgânica de execução
técnica e operacional, subordinada diretamente ao Departamento de Polícia Técnica.
32 O Conselho Superior da Polícia Civil do Distrito Federal,
com atribuições consultivas, opinativa, normativa e de deliberação colegiada é presidido pelo Diretor-Geral da Polícia Civil.

33 É atribuição do Perito Criminal executar necrópsia, visando à
elucidação de infrações penais, de suicídios e de ocorrências
de natureza acidental.
34 Compete aos ocupantes do cargo de Delegado de Polícia representar à autoridade competente sobre questões de natureza penal.
35 A atribuição de realizar exames em armas e em instrumentos
utilizados ou presumivelmente utilizados na prática de infrações penais é atribuição do Perito Criminal.
36 Conforme estabelecido no Regimento Interno da PCDF, a
atribuição de presidir sindicâncias e outros procedimentos
administrativos pode ser exercida pelos ocupantes do cargo
de Escrivão de Polícia.
37 Por se tratar de uma atividade tipicamente pericial, a realização de perícia prosopográfica humana é atribuição dos ocupantes do cargo de Perito Criminal.

RIDE

(Rebecca Guimarães)
38 Segundo classificação do IBGE, Brasília, com uma população superior a 3 milhões de habitantes, é classificada como
uma metrópole nacional.
39 O clima do Distrito Federal é tropical semiárido com duas
estações bem definidas, um inverno seco e um verão úmido.
40 Os aspectos políticos do DF são únicos (sui generis) entre
todas as unidades da Federação, pois misturam características
de estado e de município (híbrido). Assim como os estados,
o DF é comandado pela figura do Governador e, assim como
os municípios, é regido por uma Constituição.
41 O Distrito Federal e os municípios que integram a RIDE-DF
demandam políticas públicas de interesse comum em diversos setores da dinâmica urbana regional, tais como desenvolvimento econômico, geração de emprego e de renda, diminuição das desigualdades socioespaciais e oferta de serviços
públicos diversos.
42 A Lei Complementar n. 163/2018, que alterou objetivos e composição da RIDE-DF, retirou a participação da União no financiamento de projetos de infraestrutura para a região, limitando
legalmente sua atuação à supervisão das ações já em andamento.
43 Brasília, como importante cidade administrativa e sede do
Poder Federal, influencia diretamente municípios dos estados
de Goiás e de Minas Gerais.
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44 O tombamento do Plano Piloto como Patrimônio Histórico
Nacional e sua inscrição na lista do Patrimônio Mundial da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) foram realizados com o objetivo de
preservar as características essenciais que caracterizam o seu
projeto urbanístico.

LEI N. 8.112/1990
(Rodrigo Cardoso)

45 Paula, servidora pública federal, detentora de cargo efetivo
em determinado Ministério, será redistribuída para outro
órgão. Nesse caso, a redistribuição dar-se-á no interesse da
Administração ou do servidor, conforme os demais requisitos
aplicáveis ao caso concreto.
46 As sanções penais, civis e administrativas são independentes entre si. A responsabilidade penal abrange os crimes e as
contravenções imputadas ao servidor, sempre exigindo o elemento subjetivo dolo.
47 O servidor público federal que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em
comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo
na hipótese em que houver compatibilidade de horário e de
local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou das entidades envolvidos.

LEI N. 8.429/1992
(Vandré Amorim)

48 Caso o agente que tenha praticado um ato de improbidade
venha a falecer, o seu sucessor estará sujeito às cominações
da lei de improbidade até o limite do valor do dano causado.

49 Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo
ato de improbidade sujeito às cominações previstas da lei de
improbidade, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.
50 Na fixação das penas previstas na lei de improbidade, o juiz
levará em conta a extensão do dano causado, assim como o
proveito patrimonial obtido pelo agente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
(Aragonê Fernandes)

No tocante aos direitos sociais, aos direitos políticos, aos partidos políticos e aos direitos da nacionalidade, analise os itens que
se seguem.
51 Após a promulgação da EC n. 72/2013, fruto da PEC dos
Domésticos, aos trabalhadores domésticos foram estendidos
todos os direitos assegurados aos demais trabalhadores urbanos e rurais.
52 Segundo a CF, são livres a criação, a fusão, a incorporação
e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.
53 Dentro da mesma base territorial, não pode ser criado mais de
um sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, sendo a base territorial mínima correspondente ao
território do município.
54 São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o
hino nacional, o selo e as armas, devendo os demais entes da
Federação reproduzir tais símbolos na realidade local.
Acerca da Segurança Pública, julgue o item.
55 As guardas municipais, criadas para proteger bens, serviços
e instalações municipais, são órgãos da Segurança Pública e
podem exercer poder de Polícia de Trânsito, inclusive com a
imposição de penalidades administrativas.
Sobre os direitos e as garantias fundamentais, julgue os itens que
se seguem.
56 Entre as penas proscritas em território brasileiro estão a de
morte, salvo guerra declarada, a de banimento e as de caráter perpétuo.
57 O mandado de segurança pode ser utilizado para o questionamento de decisões judiciais transitadas em julgado.
58 A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º,
XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela
entidade estatal que a tenha editado.
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DIREITO PENAL GERAL
(Wallace França)

Considerando os princípios do direito penal brasileiro, julgue o
item a seguir.
59 O princípio da legalidade veda a criação de crimes sem seu
sentido completo na norma penal, mesmo que o sentido e o
alcance possam ser alcançados através de complementação
normativa.
60 O princípio da alteridade apregoa que não há crime se não
houver lesão ou perigo de lesão a bem jurídico alheio.
61 O princípio da ofensividade impede a criação de crimes de
perigo abstrato e de crimes em que o bem jurídico tutelado é
da coletividade.
62 Quando se dá um abolitio criminis, o bem jurídico tutelado
pelo direito penal deixa de o ser; a doutrina denomina tal fenômeno de fragmentariedade às avessas.
63 O princípio da alteridade assevera que a pena não passará da
pessoa do condenado.
64 O princípio da adequação social exclui a ilicitude do delito.

DIREITO PENAL ESPECIAL
(Érico Palazzo)

65 O homicídio privilegiado configura uma circunstância subjetiva.
66 A pena do homicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a
metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o
pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo
de extermínio.
67 Configura furto qualificado tanto a subtração com o emprego de explosivos quanto a subtração das próprias substâncias
explosivas.
68 João subtraiu, sem violência ou grave ameaça, o aparelho celular de Felipe. Ocorre que Felipe, policial civil, percebeu a
ação criminosa e perseguiu o agente. Entretanto, ao alcançar
João, este sacou um simulacro de arma de fogo e disse a Felipe: “vai embora ou te mato”. Como não percebeu que se tratava de um simulacro de arma de fogo, Felipe deixou João se
evadir. Neste caso, João praticou o crime de roubo impróprio.
69 Caio, funcionário público, retardou ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido de seu amigo,
Tício. Essa omissão não admite tentativa e Caio deverá ser
responsabilizado pelo crime de prevaricação.

70 Aquele que ingressa, sem autorização, com aparelho celular móvel em presídio responde pelo crime de favorecimento pessoal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
(Deusdedy Solano)

71 Tendo em vista as disposições preliminares aplicáveis ao processo penal, conforme previsto em lei, o processo reger-se-á, em todo o território brasileiro, pelo Código de Processo
Penal, ressalvados: os tratados, as convenções e as regras de
direito internacional e os processos da competência especial,
dentre outras exceções. Aplicar-se-á, entretanto, o CPP aos
processos especiais quando as leis especiais que os regulam
não dispuserem de modo diverso.
Julgue o item a seguir, de acordo com a situação a hipotética
apresentada.
72 Kátia, com habilidade em tecnologia da informação, foi acusada da prática de vários crimes contra o patrimônio, dentre
eles, furto mediante fraude e estelionato, com a utilização de
redes sociais das vítimas. A acusada foi condenada pela justiça pelas infrações praticadas. Após a condenação, Kátia fez
pessoalmente uma análise aprofundada de seu processo criminal e verificou que, embora a defesa tenha sido constituída,
esta foi deficiente e, por isso, a ré pediu a anulação do processo por ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.
Neste caso, se realmente ficar comprovada a deficiência na
defesa, deverá ser reconhecida a nulidade absoluta de todo o
processo, prescindindo de prova de prejuízo para a acusada.
73 Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, em
relação à investigação criminal, o Ministério Público dispõe
de competência para promover, por autoridade própria, e por
prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que
respeitados os direitos e as garantias que assistem a qualquer
indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado,
observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva
constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos.
74 Como um dos princípios aplicáveis ao processo criminal temos a oralidade; entretanto, na primeira fase da persecução
penal, como característica predominante do inquérito policial
temos a forma escrita, documentada.
75 José Carlos está sendo investigado pela autoridade policial
por ser suspeito da prática de vários crimes contra a Administração Pública. Durante as investigações, o investigado
contratou um advogado que elaborou um requerimento e o
protocolou junto à unidade policial com o pedido de diver-
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sas diligências. Nessa situação, diante da previsão legal de
o direito do indiciado requerer qualquer diligência, todas as
diligências requeridas deverão ser realizadas pela autoridade
policial.
76 Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, perícias e documentos produzidos na fase inquisitorial, do inquérito policial, são revestidos de eficácia probatória sem a necessidade de serem repetidos no curso da ação
penal por se sujeitarem ao contraditório diferido.

Emenda Constitucional, uma vez que foi aprovado, em cada
casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por quórum mínimo de três quintos dos respectivos membros.
83 A eficácia interna de um tratado de Direitos Humanos aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
por quórum de três quintos dos respectivos membros, prescinde decreto de promulgação pelo Presidente da República,
uma vez que sua promulgação se dará pelo próprio Congresso Nacional.

77 Pedro foi autuado em flagrante na 17ª Delegacia de Polícia
do Distrito Federal pela prática do crime de tráfico de drogas,
após prisão efetuada por populares. Nesse caso, a prisão de
Pedro é ilegal, pois, embora haja previsão de prisão por populares, estes não têm legitimidade, ou seja, populares não são
alcançados pelo exercício regular de direito quando se trata
de crimes dessa natureza.

84 De acordo com a teoria do duplo estatuto, os tratados internacionais de Direitos Humanos podem ter status de Emenda
Constitucional ou de lei ordinária, a depender do rito e do
quórum de aprovação.

78 Conforme previsão legal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou do acusado em sua residência, só
podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Poderá o
juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for: maior de 80 (oitenta) anos; mulher com filho de
até 12 (doze) anos de idade completos ou  homem, caso seja
o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze)
anos de idade completos.

85 A Política Nacional de Direitos Humanos é composta pelos
Programas Nacionais de Direitos Humanos, os quais são incorporados ao direito interno com status de Emenda Constitucional se forem aprovados, na devida forma prevista na
Constituição, pela mesma regra de incorporação dos tratados
de Direitos Humanos.

79 Quanto ao lugar de aplicação da lei, ou seja, em relação à
aplicação da lei no espaço, vigora no direito brasileiro, segundo doutrina dominante, o princípio da absoluta territorialidade da lei processual penal.
80 A Constituição Federal estabelece o princípio da publicidade
em razão de os atos processuais serem públicos; entretanto, o
inquérito policial, além de ser um procedimento administrativo informativo, é acobertado pelo sigilo.

DIREITOS HUMANOS
(Luciano Favaro)

No tocante aos tratados internacionais de Direitos Humanos e
ao rito de sua incorporação ao ordenamento jurídico, julgue os
itens a seguir, considerando o entendimento do Supremo Tribunal
Federal – STF.
81 Os tratados internacionais de Direitos Humanos podem ser
de âmbito global ou regional.
82 O 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 é um
tratado internacional de Direitos Humanos com estatuto de

Quanto à Política Nacional de Direitos Humanos, julgue os
seguintes itens.

86 A terceira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos foi aprovada em consonância com as diretrizes, com os
objetivos estratégicos e com as ações programáticas estabelecidos, na forma do Anexo do Decreto n. 7.037, de 21 de
dezembro de 2009.
Considerando as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre os
Direitos Humanos, julgue os itens:
87 Os direitos e as garantias individuais revestem-se de caráter
absoluto, de modo que razões de relevante interesse público
ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção,
por parte de órgãos estatais, de medidas impositivas das prerrogativas individuais ou coletivas.
88 Situação hipotética: Em uma ação judicial na qual se discutia
a propriedade de um automóvel, o juiz de Direito determinou
a prisão do depositário responsável pela guarda do bem por
considerá-lo como depositário infiel. Assertiva: Nessa situação, a decisão do juiz foi equivocada, uma vez que é ilícita a
prisão de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade
de depósito.

SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

INFORMÁTICA
(Fabrício Melo)

Sobre o Windows 10, português, configuração padrão, julgue os
itens 89 e 90.
89 O acesso aos arquivos e aos diretórios no ambiente Windows
somente é possível por meio do utilitário Windows Explorer,
devido ao alto grau de permissão que os arquivos e os diretórios exigem.
90 Quando se cria um arquivo no sistema, são criados atributos
ou metadados deste, como a sua data de criação, por exemplo.
Sobre conceitos relacionados à Segurança da Informação, julgue
os itens de 91 a 93.
91 A Segurança da Informação nas organizações pode ser alcançada por meio da implementação de um conjunto adequado
de controles, incluindo-se políticas, processos, procedimentos, estruturas organizacionais e funções relacionadas somente aos Softwares dessas organizações.
92 Um Certificado Digital validado por uma autoridade de registro permite associar uma mensagem ao seu remetente,
garantindo-se, assim, a autenticidade da comunicação.
93 O Firewall tem como objetivo proteger a comunicação em
uma organização que possui várias redes internas de computadores interligadas entre si e à Internet contra ações maliciosas no tráfego dos dados.
Sobre conceitos relacionados à Rede, à Internet, à Intranet, à
Extranet e aos Navegadores, julgue os itens de 94 a 100.
94 O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), quando
utilizado com TLS (Transport Layer Security), é conhecido
como HTTPS e efetua uma conexão entre duas máquinas,
o que garante a autenticação mútua entre cliente e servidor.
95 Aplicação e transporte são camadas comuns aos modelos de
referência OSI (Open Systems Interconection) e TCP/IP de
redes de computadores.
96 A Intranet, a qual utiliza protocolo TCP/IP, é embasada no
modelo web, oferece serviços de email, de transferência de
arquivos e acesso a páginas HTTP a um conjunto restrito de
usuários internos de uma empresa para troca de informações
corporativas.
97 A arquitetura do protocolo TCP (Transmission Control Protocol) apresenta uma série de capacidades para comunicação
entre computadores, uma das quais ocorre quando se utiliza

o serviço de e-mail para enviar e para receber e-mails, que é
trabalhar a conexão de forma não orientada.
98 Empresas distintas, localizadas em países e em continentes diferentes, que tenham de acessar e de compartilhar dados entre
si, podem utilizar redes do tipo WAN (Wide Area Network).
99 O padrão de autenticação WEP em redes sem fio padrão
IEEE 802.11 dispõe de um serviço de criptografia para os
dados trafegados mais recente e seguro atualmente.
100 Cookies são arquivos enviados por alguns sítios da Internet
aos computadores dos usuários com o objetivo de obter informações sobre as visitas a esses sítios; porém, o usuário
não pode impedir que os cookies sejam armazenados em seu
computador devido à falta de ferramentas nativas nos navegadores mais populares da Web.
De acordo com conhecimentos relacionados ao MS-WORD
2016/19/365, julgue o item abaixo.
101 No Word, quando utilizamos o recurso de mala direta, mescla-se um documento principal com uma lista de destinatários para um conjunto de documentos de saída seja gerado.
Sobre o Microsoft Excel 2019/365, julgue o próximo item.
102 Em uma planilha, ao digitar em uma célula vazia a seguinte
expressão: =“A1+C1”, o resultado será: A1+C1. Valores dentro das aspas dupla são interpretados como texto no MS Excel.
Sobre conhecimentos relacionados ao Microsoft Power Point
2016/19/365, julgue o próximo item.
103 Através do Visual Basic for Applications (VBA), o usuário
poderá criar ou editar macros no PowerPoint.

LEI N. 9.099/1995
(Lorena Ocampos)

104 A conciliação para composição civil dos danos será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação.
105 Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisão de Turma Recursal
de Juizado Especial Criminal.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

116 No dia 1º de dezembro de 2019, os escrivães Paulo, Débora
e Mônica compraram alimento suficiente para que eles consumissem durante 31 dias do citado mês, na praia. No início do dia 12 de dezembro, dois novos escrivães chegaram
de surpresa, não levando alimento, para passar o restante do
mês junto com os policiais. Considerando essa situação hipotética, e que cada um dos 5 policiais consumiu diariamente
a mesma quantidade de alimentos, os insumos levados por
Paulo, por Débora e por Mônica acabarão 12 dias após a chegada dos outros 2 policiais.

(Marcelo Leite)

Considere as afirmações abaixo, todas falsas.
P: Vou à praia
Q: Chove.
R: Vou ao mercado.
Com base nas proposições, acima julgue os itens a seguir:
106 A afirmação “Vou à praia, desde que não chova” é verdadeira.

117 Em uma prova de tiro ao alvo, sabe-se que, para cada tiro
certo, o atleta ganha 5 pontos; a cada tiro errado, o competidor perde 2 pontos. Um participante da prova, após realizar
50 disparos, obteve 110 pontos. Então a quantidade de tiros
certos foi superior a 28.

107 A afirmação “Vou à praia, porém não vou ao mercado” é falsa.
108 A afirmação “vou à praia, entretanto, não vou ao mercado”
é verdadeira.

118 O produto das soluções reais da equação
que x 0, é igual a -2.

109 Se P, Q e R são proposições simples, então a proposição
~ [P→ (R ∧ Q)] é equivalente a P ∧ (~R) ∨ (~Q).

O salto de um sapo, a partir do solo, é descrito por uma função do
tipo H(x) = -x2 + 4.x, em que H(x) é a distância vertical e x é a
distância horizontal. Com base no texto, julgue os próximos itens.

Oito escrivães, sendo 3 idosos – Paulo, Cosme e Damião –, irão
fazer o recadastramento quinquenal. Para isso, terão de formar
uma fila em frente ao guichê responsável pelo preenchimento da
ficha. Um servidor irá organizar essa fila, de modo que os idosos
sejam atendidos antes dos demais.

119 Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o
gráfico da função descrita é uma parábola com concavidade
voltada para baixo.

Com base no texto, julgue os itens a seguir.

120 A altura máxima atingida pelo sapo será inferior a 3 metros.

110 Considerando que se não houvesse a restrição em relação
aos idosos, então poderiam ser formadas mais de 7x7! filas
distintas.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

111 O número de filas que podem ser formadas será 3!x5!

GRAMÁTICA E TEXTO

112 Caso o servidor organize a fila sendo que Paulo esteja na
frente de Cosme e Cosme na frente de Damião, permanecendo as demais restrições, o número de filas de distintas será
igual a 3x5!.

(LUCAS LEMOS)
Texto 1

1

113 Dois escrivães, que estavam na fila, serão escolhidos aleatoriamente. A chance desses dois policiais serem idosos será
inferior a 10%.


5

MATEMÁTICA


(Marcelo Leite)



As quantidades A, B, C e D de ocorrências executadas por 4 escrivães são números tais que A/B = 2/7; A/C = 2/5; e B/D = 7/10.
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir:
114 B é a maior dessas quantidades.
115 D é o dobro de C.

= 3.x, em

10



15

Um dia, um filósofo indiano fez a seguinte pergunta aos
seus discípulos:
– Por que é que as pessoas gritam quando estão
aborrecidas? – Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. – Mas por que gritar quando a outra pessoa
está ao seu lado?, questionou novamente o pensador.
– Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa
nos ouça, retrucou outro discípulo.
E o mestre voltou a perguntar:
– Então não é possível falar-lhe em voz baixa?
Surgiram várias outras respostas, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu:
– Vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando
se está aborrecido? O fato é que, quando duas pessoas estão
aborrecidas, os seus corações afastam-se muito. Para cobrir
essa distância, precisam gritar, para poderem escutar-se mutu-
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amente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão
que gritar para ouvirem um ao outro, através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão
apaixonadas? Elas não gritam. Falam suavemente. E por quê?
Porque os seus corações estão muito perto. A distância entre
elas é pequena. Às vezes, os seus corações estão tão próximos, que nem falam, somente sussurram. E, quando o amor
é mais intenso, não necessitam sequer de sussurrar, apenas
se olham, e basta. Os seus corações entendem-se. É isso que
acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas.
Por fim, o filósofo concluiu dizendo:
– Quando vocês discutirem, não deixem que os seus
corações se afastem, não digam palavras que os distanciem
mais, pois chegará um dia em que a distância será
tanta que não mais encontrarão o caminho de volta.

10

15

20

Mahatma Gandhi

Com base nas ideias e estruturas do texto, julgue os itens a seguir.
1

Depreende-se do texto que as pessoas gritam para que possam ser compreendidas umas pelas outras.

2

A preposição “para”, em “gritar para ouvirem um ao outro”
(l. 18), pode ser substituída por afim de sem qualquer prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido do texto.

3

A expressão “várias outras respostas” (l. 11) exerce função
sintática de complemento direto da forma verbal “surgiram” (l. 11).

4

5

Em “(…) por que se grita com uma pessoa quando se está
aborrecido?” (l. 13 e 14), o deslocamento do pronome “se”,
nas duas ocorrências, para logo após a forma verbal prejudicaria a correção gramatical do período.

25
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35

40

A oração iniciada pela conjunção “que” (l. 7) funciona como
complemento direto da forma verbal “desejamos” (l. 7).
45

6

O sujeito da oração iniciada pela forma verbal “falam” (l. 20)
é indeterminado.

7

A oração introduzida pela conjunção “que” (l. 23) expressa
ideia de consequência em relação à oração anterior, à qual se
subordina.
Texto 2
Polícia

1

5

É uma função do Estado que se concretiza em uma instituição de administração positiva e visa pôr em ação as limitações que a lei impõe à liberdade dos indivíduos e dos grupos,
para salvaguarda e manutenção da ordem pública, em suas
várias manifestações: da segurança das pessoas à segurança
da propriedade, da tranquilidade dos agregados humanos à

proteção de qualquer outro bem; tutelado com disposições
penais. Esta definição de Polícia não abrange o sentido que o
termo teve no decorrer dos séculos: derivando de um primeiro
significado diretamente etimológico de conjunto das instituições necessárias ao funcionamento e à conservação da
cidade-Estado, o termo indicou, na Idade Média, a boa ordem
da sociedade civil, da competência das autoridades políticas
do Estado, em contraposição à boa ordem moral, do cuidado
exclusivo da autoridade religiosa. Na Idade Moderna, seu significado chegou a compreender toda a atividade da administração pública. Este termo voltou a ter um significado mais restrito, quando, no início do século XIX, passou a identificar-se
com a atividade tendente a assegurar a defesa da comunidade
dos perigos internos. Tais perigos estavam representados nas
ações e situações contrárias à ordem pública e à segurança
pública. A defesa da ordem pública se exprimia na repressão
de todas aquelas manifestações que pudessem desembocar em
uma mudança das relações político-econômicas entre as classes
sociais; enquanto que a segurança pública compreendia a
salvaguarda da integridade física da população, nos bens e
nas pessoas, contra os inimigos naturais e sociais. Estas duas
atividades da polícia são apenas parcialmente distinguíveis
do ponto de vista político: na sociedade atual, caracterizada
por uma evidente diferenciação de classes, a defesa dos bens
da população, que poderia parecer uma atividade destinada
à proteção de todo o agregado humano, se reduz à tutela das
classes possuidoras de bens que precisam de defesa; quanto
à defesa da ordem pública, ela se resume também na defesa
de grupos ou classes particulares. A orientação classista da
atividade de polícia consentiu, além disso, que normas claramente destinadas à salvaguarda da integridade física da
população contra inimigos naturais tenham sido utilizadas
com fins repressivos: pensemos, por exemplo, nas normas
sobre a funcionalidade dos locais destinados a espetáculos
públicos (cinemas, teatros, estádios etc.) e no uso que deles
se fez em tempos e países diversos para impedir manifestações ou reuniões antigovernamentais. É nesse sentido que se
confirma a definição de Polícia acima apresentada, já que a
defesa da segurança pública é, na realidade, uma atividade
orientada a consolidar a ordem pública e, consequentemente,
o estado das relações de força entre classes e grupos sociais.
Norberto Bobbio. Dicionário de Política. Editora UnB. 12ª Ed.
1989.

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto “Polícia”, julgue os itens seguintes.
8

Depreende-se do texto que tanto a defesa da ordem pública quanto a segurança pública são exercícios da polícia, que
buscam garantir a segurança da comunidade em relação aos
perigos internos.

9

A definição de polícia, ao longo da história, passou por apenas um período de transição.
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10 Na linha 43, a partícula “se” é empregada como índice de
indeterminação do sujeito, o que confere maior formalidade ao texto.
11 A forma verbal “consentiu” (l. 36) poderia ser corretamente
substituída, no texto, pelo seu sinônimo permitiu.
12 Os vocábulos “É” (l. 43) e “que” (l. 43) poderiam ser suprimidos simultaneamente sem prejuízo para correção gramatical, uma vez que desempenham função de partícula de realce
ou expletiva.
13 Os pronomes relativos “que” nas suas duas ocorrências (l. 1
e 3), embora retomem elementos distintos do texto, desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem.
14 Caso o vocábulo “proteção” (l. 32) fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido.

15 Depreende-se adequadamente do texto que há um único tipo
de liberdade, que é a de ir e vir.
16 A vírgula logo após o termo “egoísmo” (l. 19) poderia ser
eliminada sem prejuízo para a correção gramatical do período
no qual ela aparece.
17 A forma verbal “há” (l. 5) poderia ser corretamente substituída por existe.
18 A substituição da conjunção “no entanto” (l. 22) por logo ou
por portanto preservaria a ideia conclusiva do parágrafo.
19 A conjunção “mas” (l. 6) pode ser substituída sem prejuízo
gramatical ou para o sentido do texto por qualquer das seguintes: porém, contudo, todavia e conquanto.
20 As palavras “egoísmo” e “altruísmo” são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.

Texto 3

INGLÊS

(ALEXANDRE HARTMANN)

A noção de sujeito
1

5



10



15



20

Examinaremos o elo entre a ideia de sujeito e a ideia de
liberdade. A liberdade supõe, ao mesmo tempo, a capacidade
cerebral ou intelectual de conceber e fazer escolhas e a possibilidade de operar essas escolhas dentro do meio exterior. Sem
dúvida, há casos em que se pode perder toda a liberdade exterior, estar em uma prisão, mas conservar a liberdade intelectual.
O sujeito pode, eventualmente, dispor de liberdade e exercer liberdades. Mas existe toda uma parte do sujeito que não é apenas dependente, mas submissa. E,
de resto, não sabemos realmente quando somos livres.
Então, há um primeiro princípio de incerteza,
que seria o seguinte: eu falo, mas, quando falo, quem
fala? Sou “Eu” só quem fala? Será que, por intermédio do meu “eu”, é um “nós” que fala (a coletividade
calorosa, o grupo, a pátria, o partido a que pertenço)?
O “Eu” é um privilégio inaudito e, ao mesmo tempo, a
coisa mais banal, porquanto todo mundo pode dizer “Eu”.
Assim, o sujeito oscila entre o egoísmo e o altruísmo. No
egoísmo, eu sou tudo, e os outros são nada; mas, no altruísmo,
eu me dou, me devoto, sou inteiramente secundário para
aqueles aos quais me dou. O indivíduo sujeito recusa
a morte que o devora e, no entanto, é capaz de oferecer sua vida por suas ideias, pela pátria ou pela humanidade. Aí está a complexidade própria da noção de sujeito.

Police Scotland in fresh drive to recruit more special
constables
3 February 2020



Police Scotland has launched a recruitment campaign to
increase the number of special constables.
The special constabulary is a part-time volunteer body consisting
of officers with powers identical to those of police officers.
Duties can include policing football matches, assisting at
road accidents, patrolling the streets and investigating crime.
The number of special constables has dropped by 62% since 2013.
Figures released to BBC Scotland under freedom of
information laws show there were 517 special constables in
2019 – down from 1,391 in 2013 when Police Scotland was formed.
However, the force points out that in the same period more
than 500 special constables have gone on to become full-time officers.
The recruitment drive comes amid warnings of "unsustainable"
pressures on Police Scotland budgets ahead of November's
UN climate change conference in Glasgow.









'A fresh perspective'


Edgar Morin. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, p.
126-7 (com adaptações).

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue
os itens seguintes.




Assistant Chief Constable John Hawkins said: “There are
thousands of people living in Scotland who could bring
the skills and talents from their own jobs into the role of a
volunteer police officer.”
“Police Scotland undoubtedly benefits from the experience
volunteers bring, but it's also an opportunity unlike any other
where you gain confidence, new skills and get the chance to
help people in need or make their life better.”
"Anyone is eligible to apply to become a special constable
as long as they satisfy some basic requirements for the role,
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but ultimately we are looking for people who want to make
a real difference to their communities and can bring a fresh
perspective to the team they work in."
The number of volunteer police officers across England and
Wales has also been falling in recent years.
Source:https://www.bbc.com/news/uk-scotland51348190?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/
c008ql151m5t/policing&link_location=live-reporting-story

21 The verb form has launched implies that Police Scotland is
recruiting new special constables.
22 Despite working only part-time, special constables perform
the same tasks as those police officers who work full-time.
23 At least four tasks are performed by Police Scotland.
24 The number of special constables was lower in 2013 when
compared to today’s.
25 Although the data provided to BBC Scotland show an
overwhelming decrease in the number of special constables
after 2013, an additional five hundred will shortly become
full-time officers.
26 The quotation marks for “unsustainable” highlight the
increased importance of its own meaning.
27 It can be inferred that John Hawkins is recruiting new special
constables.
28 The use of the word ultimately emphasizes the importance
of two requirements for Police Scotland as far as special
constables are concerned.

LODF

(MARCO SOARES)
29 Com base no disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal,
é correto afirmar que é garantida a independência funcional
dos integrantes das categorias de delegado de polícia, perito
criminal e médico legista.
30 Os institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação compõem a estrutura administrativa da PCDF, e seus
dirigentes são escolhidos ad nutum pelo Diretor da PCDF.

LEGISLAÇÃO PCDF
(MARCOS FAGNER)

31 No exercício de sua função, é atribuição do Papiloscopista
Policial realizar pesquisas laboratoriais com reagentes para
revelação de impressões e fragmentos, bem como para regeneração de tecidos papilares.

32 Segundo estabelece o Regimento Interno da PCDF, é atribuição do Agente de Polícia dirigir veículos automotores em
serviços, ações e operações policiais.
33 Proceder a pesquisas e perícias microscópicas e identificação
veicular é atribuição dos ocupantes do cargo de Papiloscopista Policial.
34 No âmbito da divisão de competências entre os cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, detalhado em seu Regimento
Interno, os exames periciais de informática serão realizados
por ocupantes do cargo de Perito Criminal.
35 Conforme o Decreto n. 30.490/2009, que trata do Regimento Interno da PCDF, caso um preso de responsabilidade do
órgão permaneça internado em ambiente hospitalar, compete aos ocupantes do cargo de Agente de Polícia executar
a escolta.
36 O Superior de Dia deverá contatar o Diretor-Geral da Polícia
Civil às dezenove horas nos dias úteis, relatando as alterações verificadas durante o serviço e recebendo ou entregando
o livro próprio, conforme esteja iniciando ou concluindo o
cumprimento da missão.
37 O Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal somente poderá ser alterado mediante ato do Diretor-Geral da
Polícia Civil.

RIDE

(REBECCA GUIMARÃES)
38 O índice de Gini – uma medida de desigualdade econômica
que mostra o quão concentrada é a renda de determinada população – indica que a desigualdade de renda no DF é menor
que no restante do Brasil.
39 No DF, a população de mulheres é maior que a população de
homens, e a maior parte da população é adulta, com destaque
para a faixa etária de 30 a 39 anos.
40 A Região Integrada do DF e Entorno (RIDE) compõe
uma região metropolitana com características heterogêneas
quanto ao crescimento demográfico, ao índice de oferta de
empregos e à população economicamente ativa.
A respeito dos aspectos sociais e econômicos da RIDE/DF, julgue
os itens a seguir.
41 Estudo do Ipea mostra que o Entorno do Distrito Federal continua sendo uma das regiões mais violentas do país. Novo
Gama e Luziânia são exemplos que ilustram essa situação.
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42 Uma realidade presente na RIDE/DF é que os moradores do
Distrito Federal ganham até três vezes mais do que os do Entorno. Outra tendência verificada na região é a elevada quantidade de moradores do Entorno que trabalham na capital.
Em Águas Lindas de Goiás e no Novo Gama, por exemplo,
mais de 50% da população atravessa a fronteira com o DF
diariamente para trabalhar. É a chamada conurbação.
Julgue os itens abaixo sobre os aspectos históricos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE/DF.
43 Alguns municípios do Entorno do Distrito Federal, como
Santo Antônio do Descoberto, Pirenópolis (Meia Ponte) e
Luziânia (antiga Santa Luzia) foram importantes minas de
ouro na época do Brasil Colônia do século XVIII.
44 Com a proclamação da Independência e a Assembleia Constituinte, José Bonifácio foi um dos principais nomes a defender a saída da Capital Federal do litoral. Ele chegou a sugerir
o nome Petrópolis (cidade de Pedro) ou Brasília para a nova
capital, que seria erguida na comarca de Paracatu, Minas Gerais. A Constituição de 1824 acabou incorporando a tese da
interiorização da capital.

LEI N. 8.112/1990
(RODRIGO CARDOSO)

No que concerne às licenças previstas na Lei n. 8.112/1990,
julgue os itens a seguir.
45 Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar
cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício
de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. A
licença será por prazo indeterminado e sem remuneração, podendo ser concedida dentro do estágio probatório.
46 Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor possui
direito subjetivo de afastar-se do exercício do cargo efetivo,
com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.
47 É assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração
para o desempenho de mandato em confederação, federação,
associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão. A
licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de reeleição.

LEI N. 8.429/1992
(VANDRÉ AMORIM)

48 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições,
como, por exemplo, negar publicidade aos atos oficiais.
49 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário frustrar a licitude de processo licitatório, concurso
público ou de processo seletivo para celebração de parcerias
com entidades sem fins lucrativos.
50 Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, permitir, facilitar ou concorrer para que
terceiro se enriqueça ilicitamente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
(ARAGONÊ FERNANDES)

Considerando a orientação constitucional e jurisprudencial relativa à segurança pública, julgue os itens que se seguem.
51 Compete à Polícia Federal o patrulhamento marítimo, aeroportuário e de fronteiras.
52 Cabe à União legislar sobre questões remuneratórias atinentes à PMDF, à PCDF, à PPDF e ao CBMDF.
Julgue o item que se segue relativo aos direitos e garantias fundamentais e à sua interpretação conforme a orientação jurisprudencial dominante.
53 Por conta do princípio da presunção de inocência, não se
pode reduzir a remuneração de servidor que esteja respondendo processo criminal, ainda que haja previsão de devolução dos valores em caso de absolvição.
54 Situação hipotética: João caminhava pela rua em direção ao
seu trabalho quando visualizou uma residência em chamas.
Assertiva: nessa situação, não se poderia falar em violação
à regra da inviolabilidade de domicílio caso João resolvesse
ingressar na residência, sem consentimento do morador, para
auxiliar no combate ao fogo.
55 É nulo processo administrativo disciplinar que não conte com
a participação de advogado.
No tocante aos direitos sociais, direitos políticos, partidos políticos e direitos da nacionalidade, analise os itens que se seguem.
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56 As regras relativas à fidelidade partidária e às coligações
partidárias são aplicáveis apenas às eleições majoritárias.
57 Em matéria de saúde, tratando-se de ação judicial buscando
o fornecimento de remédio sem registro na ANVISA, a ação
deve ser movida necessariamente contra a União.
58 É privativo de brasileiro nato o cargo de ministro de estado da
defesa, mas não o de ministro das relações exteriores.

DIREITO PENAL GERAL
(WALLACE FRANÇA)

Considerando os princípios do Direito Penal brasileiro, julgue o
item a seguir.
59 O princípio da vedação ao bis in idem apregoa que ninguém
poderá ser processado, condenado ou executado duas vezes
pelo mesmo fato. Tal princípio não possui mitigações.
60 Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são
requisitos para aplicação do princípio da insignificância a ausência de ofensividade da conduta, a mínima periculosidade
social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado.
61 A aplicação do princípio da insignificância exclui a tipicidade
formal do delito.
62 A avaliação do princípio da insignificância somente
pode ocorrer até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.
63 Conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes
contra a Administração Pública.
64 O furto privilegiado ou insignificante tem como pressuposto
para sua aplicação o pequeno valor da coisa.

DIREITO PENAL ESPECIAL
(ÉRICO PALAZZO)

65 A injúria racial, também denominada injúria qualificada, somente pode ser apurada mediante a representação da vítima.
66 De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a injúria racial é considerada um crime de racismo e,
portanto, imprescritível e inafiançável.
Com base na situação hipotética a seguir, julgue os itens 67 e 68.

Macedo, maior imputável, munido de uma arma de fogo, abordou
Camila Santana, na entrada de sua residência. Já tendo o prévio
conhecimento de que Camila Santana possuía um cofre em casa,
ingressou com ela na residência e a obrigou, por meio de grave
ameaça, a digitar a senha do cofre. Diante disso, Camila obedeceu
ao comando de Macedo, colocou a senha e abriu o cofre. Entretanto, para a frustração do criminoso, não havia qualquer item de
valor no cofre, o que fez com que Macedo fosse embora sem levar
consigo qualquer bem.
67 De acordo com a situação apresentada, Macedo praticou o
crime de extorsão na modalidade consumada.
68 Tanto no crime de extorsão quanto no crime de roubo, o emprego de arma de fogo configura aumento de pena.
69 A prevaricação é crime necessariamente omissivo, uma vez
que as condutas previstas em seu tipo penal são “retardar” e
“deixar de praticar” ato de ofício.
70 Não haverá crime de coação no curso do processo se o agente, buscando interesse próprio, usar de grave ameaça contra
testemunha de processo administrativo, uma vez que esse
delito somente será aplicado se a coação ocorrer em sede de
processo judicial.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
(DEUSDEDY SOLANO)

Analise a seguinte situação hipotética: Ricardo e Carlos Franscisco foram presos em flagrante pela prática do crime de rouba
majorado pelo uso de arma de fogo. Na audiência de custódia, o
juiz concedeu a Ricardo a liberdade provisória, mas converteu a
prisãp de Carlos Francisco em preventiva por estarem presentes
os requisitos legais da medida cautelar extrema. Em relação a essa
situação hipotética, julgue os dois itens a seguir.
71 Como um dos indiciados está preso e o outro está solto, o inquérito deverá terminar no prazo de 30 (trinta) dias, e quando
o fato for de difícil elucidação, a autoridade poderá requerer
ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que
serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.
72 Durante o flagrante, o revólver municiado, arma do crime, foi
apreendido e enviado para exame pericial para análise de natureza e eficiência. O inquérito policial foi relatado no prazo
legal e a arma permanecerá na unidade policial até o trânsito
em julgado da pena privativa de liberdade.
73 Segundo dispõe o Código de Processo Penal, o Ministério
Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis
ao oferecimento da denúncia.
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74 A Delegacia Especializada que atua na repressão aos crimes
tributários no Distrito Federal recebeu notitia anônima sobre a prática de crimes tributários praticados por representantes de uma grande empresa do Distrito Federal. Policiais
disfarçados de clientes e fornecedores se dirigiram à empresa, induziram e provocaram os representantes da empresa a
praticarem atos de sonegação, com o objetivo de efetivar o
flagrante. Nesta situação hipotética apresentada, conforme
entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, a prisão em flagrante é ilegal, por se tratar de um crime de ensaio.
75 Nos termos do Código de Processo Penal e no que sua
interpretação doutrina, considera-se em flagrante delito quem
está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, denominadas tais situações como flagrante próprio ou real, bem
como aquele que é perseguido, logo após, pela autoridade,
pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça
presumir ser autor da infração, denominado como flagrante
ficto ou presumido; e ainda aquele que é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele autor da infração o qual a doutrina denomina
de flagrante impróprio ou quase-flagrante.
76 Analise e julgue a seguinte situação: Foi noticiado pelo ofendido, perante o Delegado da 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia/DF, a prática do crime de lesão corporal e ameaça,
tendo a vítima apresentado na ocasião a representação criminal contra os agressores. Após a instauração do inquérito
policial durante a investigação criminal, a autoridade policial
promoveu o arquivamento do inquérito, pois foi comprovado, de forma cabal, que os indiciados agiram acobertados por
uma excludente de ilicitude.
Ana Cláudia juntamente com duas outras vítimas, ainda não identificadas, foram transportadas da cidade de Tucumã do Pará e alojadas na Cidade de Ceilândia/DF, no Setor Sol Nascente/DF. O
fato foi praticado mediante fraude e abuso por parte de Carlos,
integrante de uma organização criminosa, que objetiva a submissão de mulheres e crianças à servidão e exploração sexual, o que
caracteriza o crime de tráfico de pessoas. Diante dessa situação,
em relação à investigação criminal que está sendo realizada pela
Delegacia especializada, julgue os três itens a seguir, de acordo
com o Código de Processo Penal.
77 Se necessário à repressão do crime de tráfico de pessoas, o
delegado de polícia que preside a investigação poderá requisitar, mediante autorização do Ministério Público, às
empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou
telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que
permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito
em curso. Sendo que, nos termos da lei, o sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.

78 Se o pedido de acesso aos sinais para localização das vítimas e suspeitos feito pelo Delegado que preside a investigação houver sido baseado apenas no boletim de ocorrência e
alguns elementos de informação, o inquérito policial deverá
ser instaurado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas,
contado do registro da respectiva ocorrência policial.
79 Após a representação da autoridade policial para ter acesso
aos sinais de localização, conforme previsão do Código de
Processo Penal, não havendo manifestação da autoridade
competente no prazo de 48 (quarente e oito) horas, a autoridade policial poderá requisitar às empresas prestadoras de
serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como
sinais, informações e outros – que permitam a localização
da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata
comunicação ao juiz.
80 Conforme previsão no Código de Processual Penal, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado por
requerimento, e esse requerimento conterá, sempre que possível, a narração do fato, com todas as circunstâncias; a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e
as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor
da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer; a
nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão
e residência.

DIREITOS HUMANOS
(LUCIANO FAVARO)

Concernente à afirmação histórica dos direitos humanos e às
características desses direitos, julgue as assertivas a seguir.
81 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento irrelevante para o histórico de direitos humanos, pois
apenas enumera os direitos humanos sem, no entanto, prever
mecanismos para assegurar a efetividade desses direitos.
82 O artigo 5º, § 2º, ao dispor que os direitos e garantias expressos na Constituição Federal de 1988 não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou
dos tratados internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte, consagra a característica da inexauribilidade
dos direitos humanos.
83 A vedação ao retrocesso é uma característica dos direitos humanos de modo que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não será objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir os
direitos e garantias individuais.
84 A Magna Carta Libertatum foi um documento inglês assina-
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do em 1215, pelo Rei João Sem Terra, que consagrou os direitos humanos de primeira geração.

Sobre conceitos relacionados à Segurança da Informação, julgue
os itens 90 a 92.

85 O Tratado de Versalhes, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, pode ser apontado como um precedente histórico dos
direitos humanos de segunda geração.

91 A fraude de antecipação de recursos, ou advance fee fraud, é
aquela na qual um golpista procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou a realizar um pagamento
adiantado, com a promessa de futuramente receber algum
tipo de benefício.

A Constituição Federal previu diversas garantias constitucionais
no caso de haver violação aos direitos fundamentais. Sobre esse
tema e com base no entendimento do STF, julgue os itens.
86 A ação popular é remédio constitucional que tem por finalidade tutelar direitos de terceira geração.
87 A interpretação teleológica do STF ao caput do artigo 5º da
Constituição Federal garante que todas as pessoas, indistintamente da nacionalidade ou do local de sua residência, podem
valer-se de todos os remédios constitucionais para a defesa
de seus direitos.
88 Malgrado tenha a previsão constitucional do mandado de segurança coletivo, a legitimidade para sua proposição é restrita
à partido político com representação no Congresso Nacional
e à organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

INFORMÁTICA
(FABRÍCIO MELO)

Sobre a figura abaixo e os conhecimentos acerca do Windows 10,
português, configuração padrão, julgue os itens 89 e 90.

92 Hoax é um tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio
de alterações no serviço de DNS (Domain Name System).
Neste caso, quando você tenta acessar um site legítimo, o
seu navegador Web é redirecionado, de forma transparente,
para uma página falsa. Esta redireção pode ocorrer: por meio
do comprometimento do servidor de DNS do provedor que
você utiliza; pela ação de códigos maliciosos projetados para
alterar o comportamento do serviço de DNS do seu computador; pela ação direta de um invasor que venha a ter acesso
às configurações do serviço de DNS do seu computador ou
modem de banda larga.
93 Vírus de Script é um tipo específico de vírus de macro, escrito em linguagem de macro, que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam essa linguagem como,
por exemplo, os que compõem o Microsoft Office (Excel,
Word, PowerPoint, entre outros).
Sobre conceitos relacionados a Rede, Internet, Intranet, Extranet e
Navegadores, julgue os itens 94 a 100.
94 Um processo de comutação é aquele que reserva e libera recursos de uma rede para sua utilização. As comutações de
circuitos e de pacotes são usadas no sistema telefônico atual.
A comutação de circuito particularmente é usada no tráfego
de voz, ela é a base para o sistema telefônico tradicional, e a
comutação de pacotes é usada para o tráfego de dados, sendo,
por sua vez, a base para a internet e para a voz sobre IP.
95 No modelo OSI, as Camadas de aplicação, apresentação, sessão e transporte caracterizam-se pela comunicação fim a fim,
ou ponta a ponta.

89 Através da opção Facilidade de Acesso, é possível utilizar o
computador sem um monitor. O Narrador permite que você
ouça as descrições de áudio de elementos na tela, como texto e botões.
90 A opção Programas é a única forma existente no Windows 10
para a desinstalação de algum programa instalado pelo usuário no computador.

96 A camada de Sessão (Modelo OSI) viabiliza a negociação
de parâmetros com a camada de apresentação e sincroniza a
comunicação.
97 As aplicações multimídia permitem o fluxo de dados com
áudios, vídeo e metadados. Os metadados são usados como
identificação da fonte, dados sobre duração da transmissão,
verificação da qualidade, dentre outros.
98 As MANs, chamadas de Metropolitan Area Networks ou Re-
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des Metropolitanas, interligam computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro
de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa,
sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes.
99 Switch ou Comutador é a parte central de conexão de uma
rede. Muito usado no começo das redes de computadores, ele
é o dispositivo ativo que concentra a ligação entre diversos
computadores que estão em uma Rede local ou LAN. Trabalha na camada física do modelo OSI, ou seja, só consegue
encaminhar bits, não conseguindo, assim, rotear a mensagem
da origem para o destino.
100 Sobre nuvem computacional, nuvem privada é a modalidade
na qual a infraestrutura na nuvem é provisionada para uso
exclusivo por uma única organização composta de diversos
consumidores (como unidades de negócio). A sua propriedade, gerenciamento e operação podem ser da organização, de
terceiros ou de uma combinação mista, e podem estar dentro
ou fora das instalações da organização.
De acordo com os conhecimentos relacionados ao MS-WORD
2016/2019/365, julgue o item a seguir.
101 Ao abrir um novo documento em branco no Word 2016, teremos como padrão: fonte: Calibri (corpo), tamanho: 11, alinhamento: à esquerda e estilo: Normal.
Sobre a figura a seguir e os conhecimentos relacionados ao Microsoft Excel 2019/365, julgue o próximo item.

Criar Vídeo, é possível salvar uma apresentação como um vídeo que você pode gravar em um disco, carregar para a Web
ou enviar por e-mail.

LEI N. 9.099/1995
(LORENA OCAMPOS)

104 Os embargos de declaração contra sentença proferida no Juizado Especial Criminal poderão ser opostos oralmente.
105 Sobre o processamento dos crimes de menor potencial ofensivo, a intimação das partes pode ser feita por qualquer meio
idôneo de comunicação, inclusive eletrônico.

RACIOCÍNIO LÓGICO
(MARCELO LEITE)

106 Se P e Q são proposições lógicas simples, então a proposição
composta S = [P→Q]↔[~Q→~P] é uma tautologia, isto é,
independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P
e Q, o valor lógico de S será sempre V.
Considerando a proposição P: “Se Paulo se esforçar o bastante então ele será aprovado no concurso da PCDF”, julgue os
itens a seguir.
107 A proposição “Se Paulo não for aprovado no concurso da
PCDF, então Paulo não se esforçou o bastante” é logicamente
equivalente à proposição P.
108 A proposição “Paulo não se esforça o bastante, e será aprovado no concurso da PCDF” é logicamente equivalente à
proposição P.
Na Penitenciária Federal de Brasília, todos os presos com mais
de 30 anos de pena a cumprir passam por uma revista rigorosa
diariamente, e todos os presos por chefiar facções criminosas
cumprirão mais de 30 anos de pena. Com base no texto, julgue os
itens a seguir.
109 Os presos que chefiam facções criminosas passam por uma
revista rigorosa diariamente.

102 A função: =SE(E4>=C$11;“APROVADO”;SE(E4>=C$12;
“EXAME FINAL”;“REPROVADO”)) pode ser usada para
gerar os resultados finais de todos os alunos da tabela, após
digitá-la na célula F4 e usar opções de copiar/colar ou através
das opções da alça de preenchimento do Excel.
Sobre conhecimentos relacionados ao Microsoft Power Point
2016/19/365, julgue o próximo item.
103 No PowerPoint 2016, através da Guia Arquivo, Exportar,

110 Apenas os presos com mais de 30 anos de pena para cumprir
são revistados diariamente.
111 Considere que um preso tenha que cumprir pena superior a
30 anos, certamente esse detento é chefe de facção.
Na última semana, 12 escrivães procuraram o Sindicato dos
Policiais Civis do DF, SINPOL-DF, para resolverem algumas
pendências:
4 procuraram o sindicato para resolver pendência econômica;

SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

6 procuraram o sindicato para atualizar os endereços;
2 procuraram o sindicato tanto para resolver pendência econômica
como atualização de endereço.
Os demais procuraram o sindicato para resolver outras pendências.
Com base no texto, julgue os itens a seguir.
112 4 escrivães procuraram o sindicato para resolver apenas pendência econômica.
113 4 escrivães procuraram o sindicato para resolver alguma pendência que não seja econômica nem atualização de endereço.

MATEMÁTICA

(LORRAYNE PABLYNE)
114 Um jardineiro decidiu construir dois canteiros no formato retangular para flores. O primeiro canteiro construído possuía
60 m de comprimento por 90 m de largura. Para fazer o segundo canteiro, ele decidiu manter a mesma área do primeiro
canteiro, porém o comprimento do novo canteiro foi reduzido
em referente ao anterior. Desta forma, é correto afirmar que
a largura do segundo canteiro de flores será aumentada em
50% em relação ao primeiro canteiro.
115 Dada a sequência numérica infinita (2, 3, 5, 7, 11, 13,
17,19...), é correto afirmar que os dois próximos números
dessa sequência são 21 e 23 respectivamente.
116 Os elementos de uma matriz “A” quadrada de ordem 3x3 são
dados por
, onde:

maior valor possível, é necessário 65 pessoas irem ao passeio.
119 Em uma sala de aula a média aritmética das idades dos
30 alunos é igual a 14,4 anos. Sabe-se que nessa sala a média
aritmética da idade dos meninos é igual a 16 anos e das meninas, 13 anos. Nesse caso, nesta sala existem mais meninos
do que meninas.
120 O caminhão da carne e o caminhão dos refrigerantes realizam entregas em um supermercado em regime de frequência diferenciada, independentemente de ser final de semana
ou feriado. O caminhão da carne faz entrega a cada 4 dias
ao supermercado, enquanto o caminhão dos refrigerantes faz
apenas a cada 15 dias. Hoje coincidiu de ambos fazerem a entrega no supermercado. Nessas condições, é possível afirmar
que o próximo encontro desses caminhões no mesmo supermercado será daqui a mais de 57 dias.

10º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
CONHECIMENTOS BÁSICOS
GRAMÁTICA E TEXTO
(Tereza Cavalcanti)

Texto para os itens de 1 a 10.
1

5

Desta forma, pode-se afirmar que 2A pode ser representado
pela matriz:
10

117 Em uma repartição, foi decidida a criação de uma equipe
para melhorar o atendimento ao público. Entre os nove integrantes dessa equipe, serão escolhidos um líder e um vice-líder para organizar essa equipe. Desta forma, a quantidade
de maneiras de se escolher um líder e um vice dentro dessa
equipe é igual a 36.
118 Uma escola decidiu realizar um passeio a um parque de diversão. Para isso, o parque disponibilizou 100 vagas para a
escola de maneira que cada pessoa que fosse ao passeio pagasse R$60,00 pela entrada ao parque e se comprometesse a
pagar mais R$2,00 por cada vaga que não fosse preenchida.
Desta forma, é correto afirmar que para que seja arrecadado o

15

20

É verdade que podemos votar, é verdade que podemos,
por delegação da partícula de soberania que se nos reconhece
como cidadãos eleitores e normalmente por via partidária,
escolher os nossos representantes no parlamento, é verdade,
enfim, que da relevância numérica de tais representações e
das combinações políticas que a necessidade de uma maioria vier a impor sempre resultará um governo. Tudo isto é
verdade, mas é igualmente verdade que a possibilidade de
ação democrática começa e acaba aí. O eleitor poderá tirar
do poder um governo que não lhe agrade e pôr outro no seu
lugar, mas o seu voto não teve, não tem, nem nunca terá qualquer efeito visível sobre a única e real força que governa
o mundo, e, portanto, o seu país e a sua pessoa: refiro-me,
obviamente, ao poder econômico, em particular à parte dele,
sempre em aumento, gerida pelas empresas multinacionais
de acordo com estratégias de domínio que nada têm que ver
com aquele bem comum a que, por definição, a democracia
aspira. Todos sabemos que é assim, e, contudo, por uma espécie de automatismo verbal e mental que não nos deixa ver
a nudez crua dos fatos, continuamos a falar de democracia
como se se tratasse de algo vivo e atuante, quando dela pouco
mais nos resta que um conjunto de formas ritualizadas, os
inócuos passes e os gestos de uma espécie de missa laica.
(SARAMAGO, José. Este mundo da injustiça globalizada.
2002, com adaptações)
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Considerando aspectos linguísticos e interpretativos do texto,
julgue os itens.
1

O texto classifica-se como exortativo, pois a ele subjaz a intenção de conclamar o leitor à mobilização por meio do voto.

2

Conclui-se do texto que, mediante o voto, o eleitor decide os
representantes de uma nação e os fatos econômicos do país.

3

Depreende-se do texto que, por não conseguir “ver a nudez
crua dos fatos” (l. 20), o eleitor não decide, por meio do voto,
de maneira consciente.

4

Nas linhas 10 e 11, nas duas ocorrências, o pronome “seu”
possui o mesmo referente.

5

A substituição de “inócuos” (l. 23) por ineficaz manteria a
coerência do texto.

6

No trecho “da relevância numérica de tais representações...”
(l. 5), a preposição de em “da” deve-se ao fato de o verbo
“resultar” exigir complemento indireto.

7

O termo “pelas empresas multinacionais” (l. 15) identifica o
agente da ação de gerir parte do poder econômico.

8

O trecho “Todos sabemos que é assim, e, contudo, por uma
espécie de automatismo verbal e mental que não nos deixa
ver a nudez crua dos fatos, continuamos a falar de democracia como se se tratasse de algo vivo e atuante” poderia, sem
prejuízo à correção e ao sentido, ser reescrito da seguinte forma: Todos sabem que é assim, entretanto, por uma espécie de
automatismo mental e verbal, que não nos deixa ver a crueza nua dos fatos, seguimos falando de democracia, como se
tratasse-se de algo atuante e vivo.

9

O acento grave indicativo de crase em “à parte dele” (l. 14)
deve-se ao fato de o verbo “referir-se” exigir complemento
regido pela preposição “a” e de que há artigo definido feminino singular precedendo “parte” (l. 14).

10 A forma verbal “agrade” (l. 10) está no singular para concordar com o seu sujeito, cujo núcleo é “governo”.

Texto para os itens de 11 a 20.
1

5

Há aproximadamente mil anos, no auge do Renascimento islâmico, três irmãos em Bagdá projetaram um dispositivo que era um órgão automatizado. Eles o chamaram “o instrumento que toca sozinho”. O instrumento era
basicamente uma caixa de música gigante. O órgão podia ser
treinado para tocar várias músicas usando instruções codifi-

10

15

20

25

cadas por meio de pinos colocados em um cilindro giratório.
Para a máquina tocar uma música diferente, era só trocar um
cilindro por outro com uma codificação diferente. Esse foi o
primeiro instrumento desse tipo. Ele era programável. Conceitualmente, esse foi um imenso salto adiante. Toda a ideia
de hardware e de software se tornou possível com essa invenção. Esse conceito incrivelmente poderoso não veio para nós
na forma de um instrumento de guerra, de conquista ou de
uma necessidade. De forma alguma, ele veio do estranho
prazer de ver uma máquina tocar música. De fato, a ideia
de máquinas programáveis foi mantida viva exclusivamente
pela música por aproximadamente setecentos anos. Existe
uma longa lista de ideias e de tecnologias transformadoras
que vieram de brincadeiras: os museus públicos, a borracha, a
teoria das probabilidades, o negócio de seguros e muito mais.
A necessidade nem sempre é a mãe da invenção. Um estado
de espírito lúdico é fundamentalmente exploratório e busca
novas possibilidades no mundo ao seu redor. Devido a essa
busca, muitas experiências que começaram como simples
prazer e diversão, por fim, resultaram em grandes avanços.
(Johnson, Stephen. O paraíso lúdico por trás das grandes
invenções. Internet.)

11 Segundo o texto, podem produzir invenções tanto um estado
de espírito lúdico na busca por novas possibilidades quanto
a necessidade.
12 A tese segundo a qual grandes invenções, ideias revolucionárias ou tecnologias transformadoras nem sempre surgem
como resposta a necessidades é validada, no texto, por meio
de exemplificação.
13 Depreende-se da leitura do texto que a importância da música
deriva do fato de que esta impulsionou a ideia de máquina
programável e, por causa dela, desenvolveram-se os conceitos de hardware e de software.
14 Na linha 3, a substituição do pronome “o” por lhe manteria a
correção gramatical do período.
15 Substituição de “Há” (l. 1) por Fazem prejudicaria a correção
gramatical do texto.
16 O deslocamento de “alguma” (l. 15) para imediatamente antes de “forma” afetaria as relações de sentido.
17 A inserção de acento grave no “a” em “Devido a essa busca”
(l. 24 e 25) prejudicaria a correção gramatical do período.
18 A correção gramatical seria mantida se o trecho “Toda a ideia
de hardware e de software se tornou possível com essa invenção.” (l. 11 a 13) fosse assim reescrito: Essa invenção tornou
possível toda ideia de hardware e software.
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19 A supressão da vírgula usada após “busca” (l. 25) prejudicaria
a correção gramatical e afetaria o sentido original do texto.
20 Em “se tornou possível” (l. 12), a colocação do pronome
em posição enclítica (tornou-se) prejudicaria a correção
gramatical.
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INGLÊS

(Alexandre Hartmann)

Predictive policing: Don’t even think about it!
It is getting easier to foresee wrongdoing and spot likely
wrongdoers
1

5

10

15

20

25

30

30

PredPol is one of a range of tools using better data, more
finely crunched, to predict crime. They seem to promise
better law-enforcement. But they also bring worries about
privacy, and of justice systems run by machines not people.
Criminal offences, like infectious disease, form patterns
in time and space. A burglary in a placid neighbourhood
represents a heightened risk to surrounding properties; the
threat shrinks swiftly if no further offences take place. These
patterns have spawned a handful of predictive products which
seem to offer real insight. During a four-month trial in Kent,
8.5% of all street crime occurred within PredPol’s pink boxes,
with plenty more next door to them; predictions from police
analysts scored only 5%. An earlier trial in Los Angeles saw
the machine score 6% compared with human analysts’ 3%.
Intelligent policing can convert these modest gains into
significant reductions in crime. Cops working with predictive
systems respond to call-outs as usual, but when they are
free they return to the spots which the computer suggests.
Officers may talk to locals or report problems, like broken
lights or unsecured properties, which could encourage crime.
Within six months of introducing predictive techniques
in the Foothill area of Los Angeles, in late 2011, property
crimes had fallen 12% compared with the previous year; in
neighbouring districts they rose 0.5% (see chart). Police in
Trafford, a suburb of Manchester in north-west England,
say relatively simple and sometimes cost-free techniques,
including routing police driving instructors through high-risk
areas, helped them cut burglaries 26.6% in the year to May
2011, compared with a decline of 9.8% in the rest of the city.
For now, the predictive approach works best against
burglary and thefts of vehicles or their contents. These
common crimes provide plenty of historical data to chew
on. But adding extra types of information, such as details of
road networks, can fine-tune forecasts further. Offenders like
places where vulnerable targets are simple to spot, access
is easy and getaways speedy, says Shane Johnson, a
criminologist at University College London. Systems devised
by IBM, a technology firm, watch how big local events,
proximity to payday and the weather affect the frequency and

45

location of lawbreaking. “Muggers don’t like getting wet,”
says Ron Fellows, IBM’s expert. Jeff Brantingham of PredPol
thinks that finding speedy ways to ingest crime reports is
more important than adding data sets. Timelier updates would
allow PredPol to whirr out crime predictions constantly,
rather than once per shift. Mr Fellows enthuses about sensors
that detect gunshots (already installed in several American
cities) and smart CCTV cameras that recognise when those
in their gaze are acting suspiciously. He promises squad
cars directed by computers, not just control centres, which
could continually calculate the most useful patrol routes.

21 The text’s title and subtitle present conflicting information.
22 Foresee, in the subtitle, can be correctly replaced by
anticipate.
23 The physical little pink boxes can be easily found in the
streets of Kent.
24 Eerily means in a strange or weird way.
25 Despite providing better policing, PredPol is not reliable at all.
26 With regard to PredPol, its latest test, in Los Angeles, proved
to be more effective as compared to the previous one, in Kent.
27 It can be inferred that police officers who are used to working
with predictive systems tend to return to the spots which the
computer suggests even if they are not making use of these
tech tools.
28 Rather than is used to express opposition and it means the
same as instead of.

LODF

(Marco Soares)
29 As atividades desenvolvidas nos institutos de criminalista, de
medicina legal e de identificação são consideradas de natureza onírica.
30 Em relação às disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal, referentes à Polícia Civil, as funções de polícia judiciária
e a apuração de infrações penais, inclusive as de natureza militar, são incumbências da Polícia Civil do Distrito Federal,
ressalvada a competência da União.
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LEGISLAÇÃO PCDF
(Marcos Fagner)

limitando agora sua atuação à supervisão das ações já em
andamento.

31 Os membros escolhidos do Conselho Superior de Polícia
Civil não poderão desistir de sua participação no órgão, sob
pena de responsabilidade.

41 A Lei Complementar n. 163/2018 acrescentou doze novos
municípios à RIDE-DF, sendo 10 municípios goianos e 2 mineiros, Cabeceiras e Arinos.

32 O Ex-Diretor-Geral da Polícia Civil e o Ex-Corregedor-Geral da Polícia Civil farão parte do Conselho Superior da
Polícia Civil até que completem o tempo regular para a aposentadoria.

42 O território e os municípios que compõem a RIDE coincidem
com a Área Metropolitana de Brasília (AMB).

33 As decisões do Conselho Superior da Polícia Civil do Distrito Federal serão tomadas por maioria absoluta de votos dos
seus membros.
34 À Direção-Geral de Polícia Civil compete diretamente a criação de unidades policiais.
35 Com base na estrutura administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal apresentada pelo Regimento Interno do órgão, é
possível afirmar que o Instituto de Pesquisa de DNA Forense
compõe o Instituto de Medicina-Legal.
36 A Divisão de Tanatologia Forense está diretamente subordinada ao Instituto de Medicina Legal.
37 A Divisão de Operações Especiais, unidade orgânica de execução e apoio técnico e tático operacional, está diretamente
subordinada ao Departamento de Polícia Especializada.

RIDE

(Rebecca Guimarães)
38 Brasília possui características próprias de regiões metropolitanas: seu contexto territorial regional apresenta uma grande
cidade central, com mais de 1 milhão de habitantes, e é marcado por um processo de conurbação de regiões administrativas do Distrito Federal com municípios vizinhos, os quais,
mesmo que intercalados por áreas rurais, são fortemente influenciados pelo centro de aglomeração.

43 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP)
foi constituída pelo governo federal para planejar e executar
a construção de Brasília em seus diversos aspectos.
44 A situação do tratamento de esgotos no DF, privilegiada em
relação à realidade nacional, tem gerado um desafio à gestão
ambiental, no que se refere à destinação final do lodo gerado pelas estações. A destinação adequada desse subproduto
vem sendo objeto de estudos, uma vez que sua disposição em
aterro sanitário de resíduos sólidos piora a situação ambiental
do aterro.

LEI N. 8112/1990
(Rodrigo Cardoso)

45 Prescreve em cinco anos, data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, o direito de requerer
contra ato que gerou a demissão do servidor público federal.
46 Por ter caráter alimentar, o direito ao auxílio-alimentação se
estende aos servidores inativos.
47 A promoção como forma de provimento ocorre quando o servidor ocupa cargo mais elevado dentro da mesma carreira,
podendo ocorrer por concurso interno, por antiguidade ou
merecimento.

LEI N. 8429/1992
(Vandré Amorim)

39 A organização territorial, tanto de Brasília quanto da
RIDE-DF, reflete desigualdades socioespaciais características da urbanização brasileira. As diferenças ocupacionais e
de renda entre as diversas regiões administrativas do DF e
os municípios goianos e mineiros intensificam uma expansão
urbana dispersa e desigual.

48 Érico Palacete, famoso delegado de polícia, com o auxílio
de seu amigo Elias Opala, empresário do ramo linguístico,
recebeu vantagem econômica indevida do empresário Aragonez Alentejo, para que não fosse instaurado inquérito policial
apurando eventuais irregularidades que lhe eram imputadas.
Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que
Érico, Elias e Aragonez praticaram ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito.

40 A Lei Complementar n. 163/2018, que alterou objetivos
e composição da RIDE, retirou a participação da União no
financiamento de projetos de infraestrutura para a região,

49 Transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de
contrato, convênio ou instrumento congênere constitui ato de
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improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da Administração Pública.
50 Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão
das atribuições e que deva permanecer em segredo sujeita o
agente público apenas à responsabilização pela prática de ato
de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
(Aragonê Fernandes)

DIREITO PENAL GERAL
(Wallace França)

Considerando os princípios do Direito Penal brasileiro, julgue
os itens a seguir.
59 Por não se admitir o princípio da insignificância aos crimes
contra a Administração Pública, não se aplica o princípio da
insignificância ao crime de descaminho.
60 Admite-se a incidência do princípio da insignificância ao
crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no
artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

No tocante aos direitos sociais, direitos políticos, partidos políticos e direitos da nacionalidade, analise os itens que se seguem.

61 O Supremo Tribunal Federal não reconhece a aplicação do
princípio da insignificância aos crimes de porte ou posse de
munição sem arma de fogo.

51 A incapacidade civil absoluta é hipótese de perda dos direitos
políticos, enquanto a incapacidade civil relativa é exemplo de
suspensão dos direitos.

62 Não se admite o princípio da insignificância ao crime de
moeda falsa.

52 Os partidos adquirem a personalidade jurídica com o registro
feito perante o TSE.

63 Conforme entendimento do STJ, aplica-se o princípio da insignificância em todos os casos de furto qualificado.

53 A estabilidade da gestante vale para as trabalhadoras em contratos por prazo determinado e para as militares temporárias.

64 Conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, a execução provisória de pena não fere o princípio da
presunção de inocência.

Julgue o item que se segue relativo aos direitos e garantias fundamentais, e à sua interpretação conforme a orientação jurisprudencial dominante.

DIREITO PENAL ESPECIAL

54 De acordo com a orientação atual do STF, não há possibilidade de expedição de mandado de prisão com base exclusivamente no exaurimento das instâncias ordinárias.

(Érico Palazzo)

65 O autoaborto é crime de mão própria. Não admite coautoria,
mas admite participação.

56 O tribunal do júri é regido pelos princípios do sigilo das votações e da imutabilidade dos veredictos.

66 Marcelo Cabral, maior imputável, sequestra Alice Costa com
a finalidade de praticar atos libidinosos. Entretanto, poucas
horas após o sequestro, Alice consegue fugir antes que Marcelo sequer tentasse efetivamente praticar atos sexuais. Diante dessa conduta, Marcelo deverá ser responsabilizado por
sequestro consumado, em sua modalidade simples.

57 A regra do júri prevalece sobre foro especial previsto exclusivamente em Constituição Estadual.

67 A motivação do agente que pratica o crime de dano é irrelevante para fins de aplicação da pena.

55 O princípio da liberdade de expressão e o direito de reunião legitimam o uso de máscaras por integrantes de manifestações.

Julgue o item seguinte em relação à segurança pública.
58 Em observância ao preceito fundamental de que cabe à
polícia federal e a polícia civil o exercício das funções de
polícia judiciária, o STF recentemente mudou sua orientação para afirmar a impossibilidade de o Ministério Público
investigar.

68 Enquanto o dano simples somente se procede mediante queixa, o crime de dano qualificado, em todas as suas modalidades, é de ação penal pública incondicionada.
69 O crime de resistência, também denominado desobediência
belicosa, deve necessariamente ser praticado mediante violência ou grave ameaça pelo agente que se opõe à execução
de ato legal. Ademais, o crime se consuma ainda que o ato
legal combatido venha a ser executado.
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70 O crime de favorecimento pessoal pode ser denominado
como parasitário.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
(Deusdedy de Oliveira)

De acordo com o princípio constitucional da motivação das decisões, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
julgue a assertiva a seguir.
71 O que se impõe ao juiz, por exigência constitucional, é
o dever de expor com clareza os motivos que o levaram a
condenar ou a absolver o réu. Havendo condenação, aplicará
a pena na medida em que entenda necessária para a prevenção e a repressão do crime, expondo os motivos pelos quais
chegou ao quantum aplicado definitivamente.
72 Antônio Marcos, Delegado responsável pela apuração
de um crime de estelionato, é inimigo capital (declarado) do
investigado Lúcio Flávio. O advogado Cleverton, contratado
pelo investigado Lúcio Flávio, se dirige ao órgão de controle
interno da polícia, bem como ao controle externo da atividade policial no Ministério Público e à justiça apresentando arguição da suspeição de Antônio Marcos e requerendo
a nulidade total da investigação, pois segundo o Código de
Processo Penal, a exemplo dos juízes e peritos, a parte que
se sentir prejudicada poderá opor suspeição de autoridades
policiais quando ocorrer uma circunstância legal.
73 Conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal
Federal, arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz,
a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal
ser iniciada, sem novas provas.
74 Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no flagrante esperado, a polícia tem notícias de que uma
infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade
do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão, e a exemplo do flagrante preparado ou provocado há ilegalidade do flagrante.
Julgue a seguinte situação hipotética.
75 Anita, adolescente de 14 de anos de idade, foi sequestrada por Celina, de 35 anos, que a está mantendo em cativeiro
há quinze (15) dias. Nesta situação, assim que identificar o
local do cativeiro, deverá a autoridade policial representar à
autoridade judiciária pela expedição da prisão preventiva de
Celina e libertação de Anita, haja vista o crime estar ocorrendo por mais de 24 horas.
76 Conforme dispõe a lei processual penal, esta aplicar-se-á
desde logo, sem retroatividade ou ultratividade. As leis que
alteram a natureza da ação penal, conforme entendimento

doutrinário dominante são consideradas leis híbridas – de
natureza formal e material, já que influenciam decisivamente
o jus puniendi, pois interferem nas causas de extinção da
punibilidade, como a decadência e a renúncia ao direito de
queixa, tendo, desta forma, efeito material. As leis híbridas
ou mistas também seguem o princípio da imediatidade do
processo penal (formal) e não a extra-atividade do direito
penal (material).
77 Analisando os princípios constitucionais aplicáveis ao
processo penal, vemos a CF/88 assegurar aos presos o direito
ao silêncio (inciso LXIII do art. 5º). Nessa mesma linha de
orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Pacto de San José da Costa Rica) institucionaliza o princípio da ‘não autoincriminação’ (nemo tenetur se detegere).
Esse direito subjetivo de não se autoincriminar constitui uma
das mais eminentes formas de densificação da garantia do devido processo penal e do direito à presunção de não culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). Entretanto, mesmo diante
desse entendimento, o STF se posiciona no sentido de que a
apresentação de identidade falsa perante autoridade policial
com o objetivo de ocultar maus antecedentes é crime previsto
no Código Penal e a conduta não está protegida pelo princípio
constitucional da autodefesa (nemo tenetur se detegere).
Benito, que conta com 18 anos, procurou a 16ª Delegacia de
Polícia de Planaltina/DF, local onde reside, após ter sido vítima
de agressão física por parte de seus desafetos, Paulo e Carlos,
também maiores de 18 anos. A ocorrência policial foi registrada
e Benito encaminhado para exame de corpo de delito. O laudo
constatou ser a lesão corporal de natureza leve (art. 129, caput,
do CP). Paulo, após a agressão dentro do mesmo contexto fático, também ameaçou Benito de morte. A investigação sobre os
fatos foi iniciada após manifestação do ofendido.
Com base nesta situação hipotética, julgue os dois itens a seguir.
78 A ação penal relacionada ao crime de lesão corporal dolosa
leve é pública de ação condicionada à representação, motivo
pelo qual a investigação criminal não poderá ser iniciada sem
a representação do ofendido.
79 Benito deverá elaborar duas representações individualizadas,
uma para o crime de lesão corporal e outra para o crime de
ameaça, pois ambos são ações condicionadas, e conforme previsão legal, nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito não poderá sem ela ser iniciado, pois
as representações a serem apresentadas exigem rigor formal.
80 Em relação ao inquérito policial, embora dispensável, se
ele for base para a inicial acusatória, sempre acompanhará a
denúncia ou queixa, quando servir de base a uma ou outra.
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DIREITOS HUMANOS

1 2 3 4 5 6 7

(Luciano Favaro)

81 A responsabilização internacional do Brasil por violação
de direitos humanos somente poderá ocorrer se demonstrado
que, internamente, ocorreu o deslocamento de competência
para a justiça federal nos casos de graves violações de direitos humanos.
82 Um país pode responder internacionalmente por violação
de direitos humanos ainda que o ato violador, imputável ao
Estado, tenha se dado no âmbito municipal.
83 A competência para requerer o IDC é exclusiva do Procurador-Geral da República.
84 O processamento e julgamento do IDC se dará no âmbito
do Supremo Tribunal Federal.
85 A responsabilização internacional de um Estado por violação de Direitos Humanos se dará no âmbito global, sendo
defesa a responsabilização no âmbito regional.
Concernente às gerações de direitos humanos e ao disposto na
Constituição Federal, julgue os itens:
86 A educação, classificada como direito de terceira geração, é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
87 O direito à cultura é um direito considerado de segunda geração de direitos humanos, direitos esses que marcam o respeito às liberdades individuais, em verdadeira perspectiva de
absenteísmo estatal.
88 As gerações de direitos humanos mais recentes coadunam-se com as gerações de direitos humanos mais antigas.

INFORMÁTICA
(Fabrício Melo)

Sobre Windows 10, português, configuração padrão, julgue os
itens 89 e 90.
89 Por meio do Dual Boot, é possível o gerenciamento de dois
(2) Sistemas Operacionais na mesma máquina (Windows 10
e o Linux), porém não é permitida a execução simultânea
desses Sistemas.
90 O Windows 10 gerencia discos no formato FAT32.
Sobre a figura abaixo e conceitos relacionados a Segurança da
Informação, julgue os itens 91 a 93.

A figura é relacionada a uma tabela comparativa entre os códigos maliciosos fornecida pela Cartilha de segurança do Cert.BR.
https://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf.
O nome dos Malwares foram trocados por números para o julgamento dos itens.
91 O número 1
de um vírus.

da

tabela

contém

as

92 O número
um Rootkit.

3

da

tabela

contém

características

de

93 O número 2
um Spyware.

da

tabela

contém

características

de

características

Sobre conceitos relacionados a Rede, Internet, Intranet, Extranet e Navegadores, julgue os itens 94 a 100.
94 Webmail é uma interface da World Wide Web que permite ao usuário ler e escrever e-mail usando um navegador.
O Gmail é um exemplo clássico de um serviço de E-mail em
SAAS (Software as a Service) que acessamos na modalidade
de Webmail.
95 No modelo OSI, o protocolo TCP (Transfer Control Protocol) encontra-se em uma camada superior ao SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
96 A camada de enlace já entende um endereço, o endereço
físico (MAC Address – Media Access Control ou Controle
de acesso a mídia) para que na próxima parte do processo de
comunicação entre as camadas do OSI, quando o dado é enviado à camada de rede pela camada de enlace, esse endereço
vire endereço IP (ou seja, o MAC se converte em IP).
97 Arquivos de fotos online armazenam metadados que re-
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velam muitas informações, como data e horário em que a foto
foi tirada, além da marca do equipamento utilizado na captura. Quando o dispositivo possui GPS, os metadados ainda
informam a localização de onde a fotografia foi registrada.
98 O repetidor é um equipamento utilizado para interligação
de redes idênticas, pois eles amplificam e regeneram eletricamente os sinais transmitidos no meio físico. Os repetidores atuam na camada física (Modelo OSI), recebem todos os
pacotes de cada uma das redes que ele interliga e os repete
nas demais redes sem realizar qualquer tipo de tratamento
sobre eles.
99 As intranets utilizam tecnologias distintas da Internet
para conseguir viabilizar a comunicação entre os empregados
de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e
trabalhar de forma colaborativa.
100 O twitter disponibiliza um serviço de rede social que
permite aos usuários a criação de um microblogue, no qual
podem ser postados textos de, no máximo, 280 caracteres.
De acordo com a figura abaixo e conhecimentos relacionados
ao MS-WORD 2016/19/365, julgue o item.

103 No Power Point 2016, através da Guia Apresentação de
Slides, Grupo Configurar, Ocultar Slide é possível ocultar um
slide para que ele não seja mostrado durante a apresentação.

LEI N. 9.099/1995
(Lorena Ocampos)

104 A citação será pessoal, como regra geral, nos Juizados
Especiais Criminais, podendo, porém, ser por edital se o acusado não for localizado quando da diligência.
105 A sentença homologatória de transação penal é irrecorrível.

RACIOCÍNIO LÓGICO
(Marcelo Leite)

106 Considere o argumento “Paulo é o melhor candidato,
pois suas ideias são inovadoras, e seu passado político é limpo”, então a conclusão desse argumento é “Paulo é o melhor
candidato”.
107 O seguinte argumento constitui um argumento válido:
“Ana é graduada, pois Ana é escrivã da Polícia Civil do DF e
todos os escrivães são graduados”.
No processo para solucionar um ilícito penal, o delegado informa ao suspeito que “O cidadão que tem informação sobre o
ato ilícito e não informa a autoridade policial, está colaborando
com o aumento da criminalidade”. Com base no texto, julgue
os itens a seguir:

101 O documento está em modo de Layout de Impressão,
com visualização de 90%.  
Sobre conhecimentos relacionados ao Microsoft Excel
2016/2019/365, julgue o próximo item.
102 Situação hipotética: Suponha que Rafael precise pedir algum dinheiro emprestado. Rafael sabe quanto dinheiro quer,
quanto tempo deseja usar para pagar o empréstimo e quanto
pode pagar a cada mês.
Assertiva: Rafael pode usar o recurso Atingir Meta, Guia
Dados, Grupo Previsão, Teste de Hipóteses, Atingir Meta,
para determinar qual taxa de juros precisará garantir para
atingir seu objetivo de empréstimo.
Sobre conhecimentos relacionados ao Microsoft Power Point
2016/19/365, julgue o próximo item.

108 A sentença dita pelo delegado é equivalente a “Se o cidadão que tem informação sobre o ato ilícito e não informa a
autoridade policial então esse cidadão está colaborando com
o aumento da criminalidade”.
109 A negação da expressão dita pelo delegado é “O cidadão
que tem informação sobre o ato ilícito ou não informa a autoridade policial e não está colaborando com o aumento da
criminalidade”.
Considere que três escrivãs, Lúcia, Bianca e Flávia, irão receber
um prêmio por suas notórias atividades no serviço público. No
dia da premiação elas chegaram usando saias nas cores preta,
verde e branca, não necessariamente nessa ordem. As camisas
delas também eram nas cores preta, verde e branca. Apenas as
cores da saia e da blusa de Flávia eram iguais. Nem a saia nem a
camisa de Lúcia eram pretos. Bianca usava camisa verde. Com
base no texto, julgue os itens a seguir:
110 Lúcia usava saia verde.
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111 Flavia usava saia branca
112 Os n escrivães de certa delegacia de polícia foram divididos
em cinco grupos, para aumentar a produtividade, de modo
que cada escrivão participa de exatamente dois grupos, e em
cada dois grupos tem exatamente um servidor em comum.
Então, o valor de n será superior a 11.
113 Para guardar documentos sigilosos, um escrivão resolveu
criar uma senha, no computador, composta por 6 algarismos
que serão obtidos a partir da permutação de sua data de nascimento na forma reduzida 18/08/88. Considerando que ele troque a senha todos os dias, sem que ocorra repetição de senha,
e que ele comece a usar a 1ª senha em 12/01/2020, então até
o dia 10/02/2020 ele não repetirá nenhuma senha já utilizada.

e assim por diante, seguindo esse padrão, isto é, a delegacia
posterior doaria sempre o dobro da anterior. Com base no texto,
julgue os próximos itens:
119 A 10ª delegacia irá doar R$ 100x 28.
120 A soma dos valores doados pelas 10 delegacias será igual a
100x(29 -1).
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
GRAMÁTICA E TEXTO
(Lucas Lemos)

MATEMÁTICA

TEXTO 1

(Marcelo Leite)

O governo do Distrito Federal irá repassar R$ 2.240.000,00 a
três  delegacias (12ª DP, 15ª DP e 26ª DP) para a aquisição de
novas viaturas. A distribuição dessa quantia será diretamente
proporcional ao número de ocorrências no mês de dezembro de
2019. Sabe-se que na 12ª DP houve 10% a mais que a 15ª DP e
que na 26ª DP ocorreu 30% a menos que na 15ª DP. Com base
no texto, julgue os itens a seguir:

1

5



114 A 12ª DP irá receber mais de R$ 850.000,00.
115 A diferença entre os valores recebidos pela 15ª DP e a 26ª DP
é inferior a R$ 239.000,00.
116 Um comerciante resolveu fazer uma liquidação de um determinado produto, ofereceu um desconto de 20% no preço de
venda. Após 4 dias, para o estoque remanescente, o comerciante concedeu um novo desconto de 30% sobre o preço já
com o primeiro desconto. Então, os dois descontos sobre o
produto equivalem a um único desconto igual a 56%.
Em uma fila com 68 pessoas, entre elas estão Marcos e José. Sabe-se ainda que: Marcos está na frente de João e há 6 pessoas entre
eles e que o número de pessoas na frente de Marcos é o triplo do
número de pessoas atrás de José. Com base no texto, julgue os
itens a seguir:
117 Marcos ocupa a 46ª posição.
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118 José ocupa a 52ª posição.
Na campanha natalina de 2019, as delegacias de polícia de
certo estado brasileiro resolveram participar arrecadando certa
quantia, em reais, que será posteriormente distribuída entre as
instituições cadastradas. Por meio de um sorteio entre as 10
delegacias participantes, ficou combinado que a 1ª delegacia
doaria R$ 100; a 2ª participaria com R$ 200; a 3ª com R$ 400

30

35

É impressionante como, em nosso tempo, somos contraditórios no que diz respeito aos direitos humanos. Em comparação a eras passadas, chegamos a um máximo de racionalidade
técnica e de domínio sobre a natureza, o que permite imaginar
a possibilidade de resolver grande número de problemas
materiais do homem, quem sabe, inclusive, o da alimentação.
No entanto, a irracionalidade do comportamento é também máxima, servida frequentemente pelos mesmos meios
que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Assim,
com a energia atômica, podemos, ao mesmo tempo, gerar
força criadora e destruir a vida pela guerra; com incrível progresso industrial, aumentamos o conforto até alcançar níveis
nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes massas que
condenamos à miséria; em muitos países, quanto mais cresce
a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição dos bens.
Portanto, podemos dizer que os mesmos meios que permitem o progresso podem provocar a degradação da maioria.
Na Grécia antiga, por exemplo, teria sido impossível pensar em uma distribuição equitativa dos bens materiais, porque
a técnica ainda não permitia superar as formas brutais de exploração do homem, nem criar abundância para todos. Em nosso
tempo, é possível pensar nisso, mas o fazemos relativamente
pouco. Essa insensibilidade nega uma das linhas mais promissoras da história do homem ocidental, aquela que se nutriu
das ideias amadurecidas no correr dos séculos XVIII e XIX.
Essas ideias abriram perspectivas que pareciam levar
à solução dos problemas dramáticos da vida em sociedade.
E, de fato, durante muito tempo, acreditou-se que, removidos uns tantos obstáculos, como a ignorância e os sistemas
despóticos de governo, as conquistas do progresso seriam
canalizadas no rumo imaginado pelos utopistas, porque a
instrução, o saber e a técnica levariam, necessariamente, à
felicidade coletiva. Contudo, mesmo onde esses obstáculos foram removidos, a barbárie continuou entre os homens,
embora não mais se ache normal o seu elogio, como se todos
soubessem que ela é algo a ser ocultado e não proclamado.
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Antonio Candido. Vários escritos. 3.ª ed. São Paulo: Duas
Cidades, 1995, p. 169-70 (com adaptações).

Jô Soares. O livro de Jô: uma autobiografia desautorizada. São
Paulo: Companhia das Letras, 2017. (com adaptações)

Com relação aos aspectos linguísticos e semânticos desse texto,
julgue os itens a seguir.
1

A argumentação a favor da ideia de que somos contraditórios no que diz respeito aos direitos humanos baseia-se em
testemunhos de autoridade, pois há citação de filósofos e de
pensadores.

3

A correção gramatical estaria preservada se fosse deslocada
a expressão “por exemplo” (l. 18) para logo após a forma
verbal “pensar” (l. 18 e 19), desde que excluídas as vírgulas.

4

De acordo com as estruturas gramaticais e com as ideias originais
do texto, julgue os itens a seguir.

Como o texto elenca fatos ocorridos ao longo da história da
humanidade, é correto classificá-lo como predominantemente narrativo.

2

11 O texto, predominantemente descritivo, apresenta detalhes
das férias vivenciadas pelo personagem e sua família.
12 A oração “que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras” (l. 1 e 2) é indispensável para o sentido do texto, pois
delimita a referência da fazenda da Jureia.
13 A preposição “para” (l. 11), que expressa finalidade, introduz
uma oração circunstancial.
14 O emprego da preposição “de” em “uma foto da qual” (l. 5 e
6) é exigido pela regência de “gosto”.

A correção gramatical do texto seria mantida se o vocábulo
“porque” (l. 19) fosse substituído por por que.

5

O trecho “em muitos países, quanto mais cresce a riqueza,
mais aumenta a péssima distribuição dos bens” (l. 14 e 15)
expressa uma relação de proporcionalidade.

6

A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse “se nutriu” (l. 24) por nutriu-se.

7

Mantendo-se a correção gramatical do texto, o termo “embora” (l. 35) poderia ser substituído por apesar de.

8

Caso o vocábulo “solução” (l. 27) fosse empregado no plural,
o acento indicativo de crase deveria ser mantido.

9

A oração iniciada pela conjunção “que” (l. 16) funciona como
complemento direto da forma verbal “dizer” (l. 16).

TEXTO 3
1

5

10


15

10 Caso a palavra “muitos” (l. 14) fosse substituída por bastante, a concordância se faria no singular, uma vez que esta palavra funcionaria como advérbio.
20

TEXTO 2
1

5

Passávamos férias na fazenda da Jureia que ficava
na região de lindas propriedades cafeeiras. Íamos de automóvel até Barra do Piraí, onde pegávamos um carro de
boi. Lembro-me do aboio do condutor, a pé, ao lado dos
animais, com uma vara: “Xô, Marinheiro! Vâmu, Teimoso!”. Tenho ótimas recordações de lá e uma foto da
qual gosto muito, da minha infância, às gargalhadas, vestindo um macacão que minha própria mãe costurava, com
bastante capricho. Ela fazia um para cada dia da semana,

assim, eu podia me esbaldar e me sujar à vontade, porque
sempre teria um macacão limpo para usar no dia seguinte.

25



A utilização de técnicas específicas voltadas para a elucidação de crimes e para o indiciamento de criminosos remonta
a épocas pré-científicas. Um exemplo do uso da habilidade
e imaginação individual relacionado à resolução de crimes
pode ser vislumbrado em Daniel: no século VI a.C., Daniel,
com grande perícia, foi capaz de provar ao rei da Babilônia,
Ciro, o Persa, que as oferendas prestadas ao ídolo Bel eram, na
verdade, consumidas pelos sacerdotes e seus familiares; para
tanto, Daniel fez que espalhassem cinzas por todo o piso do
templo, onde eram colocadas diariamente oferendas; no dia
posterior, verificaram que, apesar de a porta continuar lacrada,
pegadas compatíveis com a dos sacerdotes eram observadas no chão e que as oferendas haviam sido consumidas.
Já no século III a.C., há a clássica história do Princípio
de Arquimedes. Conta Vitrúvio que o rei Hierão de Siracusa
mandou fazer uma coroa de ouro. Entretanto, quando a coroa
foi entregue, o rei suspeitou que o ouro fora trocado por prata.
Para solucionar tal dúvida, o rei pediu que Arquimedes investigasse o fato. Arquimedes pegou uma vasilha com água e,
mergulhando pedaços de ouro e prata do mesmo peso da coroa,
verificou que o ouro não fazia a água subir tanto quanto a
prata. Por fim, inseriu a coroa, que, por sua vez, elevou o nível
da água até a altura intermediária, tendo constatado então que
a coroa havia sido feita com uma mistura de ouro e prata.
Destarte, desvendou-se a fraude e desmascarou-se o artesão.
Outro caso que ilustra a fase pré-científica da criminalística é encontrado em informes da antiga Roma descritos
por Tácito: Plantius Silvanus, sob suspeita de ter jogado sua
mulher, Aprônia, de uma janela, foi levado à presença de
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30

César, que, por sua vez, foi examinar o quarto do suposto
local do evento e encontrou sinais certos de violência. O
relato deixa claro que, desde a Antiguidade, foram desenvolvidos técnicas e exames com o intuito de solucionar crimes.
Rodrigo Grazinoli Garrido e Alexandre Giovanelli. (com
*adaptações)

Quanto aos aspectos gramaticais e linguísticos, julgue os itens
seguintes.
15 Conclui-se do texto que Daniel inventou que os sacerdotes
consumiam as oferendas deixadas ao ídolo Bel.
16 A forma verbal “há” (l. 14) deveria ser flexionada no plural,
desde que a expressão “clássica história” (l. 14) também fosse empregada no plural.

Source: https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/
Domain/3209/12b_%20Daily%20Life%20in%20Ancient%20
Rome%20Readings%20TCI%2035.pdf

According to the text, judge the following items.
21 The Senate and the assemblies as well as he emperor were
sources of law in both the days of the Republic and the Empire.

17 A substituição da conjunção “Destarte” (l. 25) por Assim ou
por Portanto preservaria a ideia conclusiva do parágrafo.

22 It is implied in the saying “Whatever pleases the emperor is
the law” that something that displeases the emperor might
not be the law.

18 A partícula “se”, em suas duas ocorrências na linha 25, está
empregada como um recurso para indeterminar o sujeito.

23 Special rings and pins are examples of accessories worn by
senators solely in unusual events.

19 A substituição de “que” (l. 15) por o qual preserva a coerência e a correção gramatical do texto, pois retoma por coesão
o vocábulo “Vitrúvio”.

24 Fasces were bundles of sticks with an ax in the center used
only by important senators.

20

O termo “nível” (l. 22) exerce a função de núcleo do complemento direto da forma verbal “elevou” (l. 22).

INGLÊS

(Alexandre Hartman)
Daily Life in Ancient Rome: Law and Order




including the poor, could accuse someone of a crime. A jury
of citizens decided the case. Accused persons sometimes
tried to win the jury’s sympathy by wearing rags or dirty
clothes to court or have their wives and children sob in front
of the jury. Romans believed that one law should apply to all
citizens. Still, Roman law was not applied equally. The poor
faced harsher punishments than the rich, sometimes torture.

In the days of the Republic, the Senate and the
assemblies were important sources of law. In the empire, the
ultimate source of law was the emperor: “Whatever pleases
the emperor is the law.” Romans, however, honored their
old traditions. The Senate continued to meet, and senators
had high status in society. They even had their own styles of
clothing like special rings, pins, or togas. Important senators
had their own bodyguards who carried fasces, bundles of
sticks with an ax in the center which were symbols of the
government’s right to use physical punishment on lawbreakers.
Roman laws were strict, but crime was common in Rome.
The most frequent crimes were stealing, assault, and murder.
Roman police kept an eye on richer neighborhoods but rarely
patrolled the poorer sections of the city. Some streets were
so dangerous that they were closed at night. Romans tried
to protect themselves against crime. Rich men tried to hide
their wealth by wearing old, dirty togas when they traveled at
night. Women and children in rich families were told never
to go outdoors alone, even during the day. Any Roman,

25 Strict laws were useless since crime was common in Rome.
26 It can be inferred that Roman police would not patrol
some poor parts of the city because some streets were very
dangerous.
27 It can be inferred that if a child cried noisily in a courtroom,
the jury could feel pity for her and find this child not guilty.
28 To Romans any law ought to be applied to any citizen despite
his/her economic status.

LEI ORGÂNICA DO DISTRITO
FEDERAL
(Marco Soares)

29 Em relação às disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal, referentes à Polícia Civil, os Institutos de Criminalística,
de Medicina Legal e de Identificação compõem a estrutura
administrativa da Polícia Civil, sendo os seus dirigentes livremente nomeados pelo Governador do Distrito Federal.
30 Em relação às disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal, referentes à Polícia Civil, a função de Policial Civil não é
considerada de natureza técnica.
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LEGISLAÇÃO PCDF
(Marcos Fagner)

31 Compete à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher
prevenir, reprimir e investigar, com exclusividade, os crimes
praticados contra a mulher em todo o Distrito Federal.
32 Manter controle cadastral e fiscalizar, na forma das normas
regulamentares, as atividades de hotéis e similares é atribuição da Delegacia de Capturas e da Polícia Interestadual.
33 A perícia merceológica, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, será realizada pelos ocupantes do cargo de Perito
Médico-Legista.
34 Compete aos ocupantes do cargo de Perito Médico-Legista
realizar perícias e análises laboratoriais, no ramo da Biologia,
da Física e da Química.
35 A atribuição de proceder a exames de balística forense compete aos ocupantes do cargo de Perito Criminal da Polícia
Civil do DF.
36 A autonomia administrativa e financeira de que goza a Polícia Civil do Distrito Federal é absoluta.
37 Compete à Divisão de Orçamentos e Finança, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada ao Departamento
de Administração Geral, controlar, coordenar e executar as
atividades formais de apuração de tomada de contas especiais instauradas no âmbito da Polícia Civil, de acordo com
as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Distrito
Federal e outros órgãos de controle.

RIDE

(Rebecca Guimarães)
38 A estrutura urbana do DF se caracterizou, desde a sua origem
na década de 1960, por um padrão polinucleado fortemente polarizado pelo Plano Piloto com núcleos populacionais
dispersos, socioespacialmente segregados e extremamente
dependentes da área central quanto a empregos e a serviços.
39 O Plano Piloto mantém-se como a principal centralidade da
Área Metropolitana de Brasília, mas a participação percentual da sua população no DF é decrescente. Observa-se uma
tendência de criação de postos de trabalho nas demais RA’s,
especialmente no setor terciário (comércio e serviços), ocupados por trabalhadores de escolaridade mais baixa (ensino
fundamental incompleto e ensino médio), o que pode significar uma desconcentração progressiva desse tipo de emprego
no Plano Piloto.

40 Do total da população do Distrito Federal, mais da metade é do sexo feminino. A idade média é de 34 anos e 55% é
nascida no próprio DF. No que diz respeito à raça e à cor da
pele, verifica-se que a maioria se declara parda.
41 Nas estimativas populacionais municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2018, Brasília,
ou seja, o Distrito Federal, aparece como a terceira cidade
mais populosa do Brasil, com 3.039.444 habitantes, superando Salvador, com 2.953.986 habitantes.
42 Um fenômeno raro ocorre em Águas Emendadas: duas
grandes bacias nascem ali. Dois córregos afloram da vereda em direções opostas. O que corre para o norte encontra o
Rio Maranhão e abastece o Rio Tocantins, da Bacia Tocantins-Araguaia.
43 Projeções feitas pelo IBGE indicam que, em 2060, o percentual de idosos no Distrito Federal vai chegar a quase 33% da
população. Por outro lado, a quantidade de adultos entre 30 e
59 anos vai cair para 38%. Outro detalhe é que o percentual
de maiores de 60 anos vai ultrapassar o de crianças e jovens
entre 0 e 19 anos. Isso vai exigir uma mudança estrutural e
profunda no padrão de demanda por serviços.
44 As Regiões Administrativas (RA’s) com a maior quantidade
de idosos, em números absolutos, são Ceilândia, Plano Piloto
e Taguatinga. Quase 40% da população idosa do Distrito Federal vive nessas cidades, mas as duas regiões onde a proporção de idosos em relação ao total da população é maior são o
Lago Sul e o Lago Norte.

LEI N. 8.112/1990
(Rodrigo Cardoso)

Sobre as penalidades administrativas previstas na Lei n.
8.112/1990, julgue os próximos itens.
45 Márcia, servidora pública federal, sofreu penalidade de demissão após a conclusão de processo disciplinar. Assertiva:
a competência para a prática do ato demissionário poderá
ser delegada.
46 A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com repreensão, não podendo exceder 90 (noventa) dias.
47 Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de
suspensão poderá ser convertida em multa, na base de até
50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
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LEI N. 8.429/1992
(Vandré Amorim)

48 Márcio Flávio, agente público, aceitou garantia insuficiente
prestada em processo administrativo pelo comerciante Jeferson Cobogó, sabendo que a referida conduta redundaria na
suspensão da execução da dívida que Jeferson possuía com o
Governo do Distrito Federal. Diante dessa situação hipotética, pode-se afirmar que o ato de improbidade administrativa
praticado sujeita o agente público, dentre outras, às penalidades de perda da função pública e de suspensão dos direitos
políticos pelo período de cinco a oito anos.
49 Gustavo Skyfall, agente público, doou a Lucas, um de seus
oito filhos e que é proprietário de uma creche, diversos computadores do órgão público que coordena, sem, contudo, observar as formalidades legais e regulamentares aplicáveis à
espécie. Nessa hipótese, o ato praticado por Gustavo configura, em tese, improbidade administrativa que causa prejuízo ao
erário, sujeitando-o ao pagamento de multa civil de até duas
vezes o valor do dano.
50 Tereza, chefe da Comissão de Acessibilidade de um órgão
público, foi alvo de representação por parte de Pedro, deficiente físico que utiliza cadeira de rodas para se locomover,
em razão de ela ter deixado de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Diante da
situação hipotética narrada, pode-se afirmar que Teresa está
sujeita, além da pena de perda de função pública, também
a pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da sua
remuneração.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
(Aragonê Fernandes)

No tocante à segurança pública, julgue os itens à luz da CF e da
orientação dominante no STF.

53 Desde que possua mais de um ano de funcionamento, podem as entidades de classe impetrar mandado de segurança coletivo.
54 A quebra do sigilo das comunicações telefônicas pode perdurar por 15 dias, renováveis sucessivamente enquanto houver
a comprovação de necessidade + fundamentação adequada.
55 Contra a negativa injustificada na expedição de certidão que
contenha informação de caráter pessoal é cabível a impetração de habeas data.
No tocante aos direitos sociais, direitos políticos, aos partidos
políticos e aos direitos da nacionalidade, analise os itens que
se seguem.
56 A prescrição, quanto às verbas decorrentes das relações de
trabalho, e também a que busque questionar valores recolhidos ao FGTS, é quinquenal.
57 O rompimento do vínculo conjugal, mesmo antes do mandato
do titular do chefe do Executivo, não rompe a inelegibilidade reflexa.
58 O analfabetismo não interfere na capacidade eleitoral ativa
ou passiva.

DIREITO PENAL – GERAL
(Wallace França)

Considerando os princípios do direito penal brasileiro, julgue os
itens a seguir.
59 Conforme entendimento do STJ, a existência de condenação
criminal transitada em julgado impede o exercício da atividade profissional de vigilante por ausência de idoneidade moral.
60 O princípio da individualização da pena apregoa que nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
61

Não haverá pena de caráter perpétuo, salvo em caso de guerra declarada.

51 Podem os Estados e o Distrito Federal instituir a prestação
voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares.

62 A Constituição Federal enuncia em rol exaustivo as penas
aplicáveis.

52 Ofende a CF dispositivo da LODF que defira foro especial a
Delegados de Polícia.

63 O princípio da pessoalidade da pena não impede que a reparação do dano seja cobrada do herdeiro no limite da herança.

Julgue o item que se segue relativo aos direitos e garantias fundamentais e à sua interpretação conforme a orientação jurisprudencial dominante.

64 O princípio do nemo tenetur se detegere significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
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DIREITO PENAL – ESPECIAL
(Érico Palazzo)

Texto das questões 65 e 66.
Marcelo Ferreira, maior imputável, ficou revoltado quando
Camila Assis terminou o relacionamento amoroso que mantinham
havia anos. Em face dessa frustração amorosa, ele decidiu ceifar a
vida de alguma mulher que se parecesse com Camila, isto é, que
tivesse cabelos longos, escuros e lisos e pele da cor parda. Assim,
no dia 20/02/2020, ele encontrou Regina, Policial Civil, sacou
uma faca e veio a matá-la. Cumpre ressaltar que ela estava fardada
no momento do delito e que Marcelo, apesar de não conhecê-la,
notou que ela era policial, pois viu seu distintivo na bolsa, e percebeu que ela estava em seu horário de folga. Diante dessa situação,
julgue as assertivas abaixo.
65 Marcelo praticou femicídio, mas não feminicídio, uma vez
que não mantinha qualquer relação doméstica ou familiar
com a vítima.
66 Marcelo poderá ser responsabilizado pelo homicídio funcional de Regina, circunstância que qualifica o homicídio, pois o
autor conhecia a condição de Policial Civil da vítima.
67 Pratica o delito de abuso de incapazes o agente que se aproveita de necessidade, de paixão ou de inexperiência de menor,
induzindo-o a qualquer prática de ato suscetível de produzir
efeito jurídico para se beneficiar economicamente.
68 Enquanto a receptação própria tem como sujeito ativo a
pessoa que adquire o produto sabendo ser este produto de
crime, a receptação imprópria tem como sujeito ativo não
quem adquire o produto, pois este o faz de boa-fé, mas, sim,
aquele que influi dolosamente para que o terceiro, de boa-fé,
o adquira.
69 Configura o delito de fraude processual usar de violência ou
de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio
ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa
que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial,
policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.
70 O crime de exercício arbitrário das próprias razões, a depender do meio de execução, poderá ser de ação penal pública
incondicionada ou de ação penal de iniciativa privada.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
(Deusdedy Solano)

71 Na Delegacia Especializada que apura crime de homicídio,
uma investigação relacionada a um inquérito regularmente
arquivado foi retomada, mesmo sem estar instruída com no-

vas provas; porém, o novo inquérito sobre o mesmo fato foi
instaurado por determinação do Ministério Público. Conforme orientação jurisprudencial, o Ministério Público não pode
simplesmente arrepender-se do arquivamento de investigação, mesmo por falta de provas, e determinar nova investigação sem que surjam novas provas ou os meios de obtê-las,
não sendo cabível nesse caso retomar as pesquisas ou desarquivar a investigação.
72 Conforme entendimento do STJ sobre prisões provisórias, é
correto afirmar que não há nulidade na hipótese em que o
magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade
policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no
Código de Processo Penal – CPP – que fundamentam a medida cautelar de prisão.
73 Conforme previsto no Código de Processo Penal, em relação à prisão em flagrante, não havendo autoridade policial
no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo
apresentado à do lugar mais próximo. E, na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.
Em relação ao inquérito policial e sua previsão no Código de Processo Penal, julgue o seguinte item.
74 A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais
no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim
a apuração das infrações penais e da sua autoria. A competência definida no Código de Processo Penal para apuração
da infração e sua autoria excluirá a competência de outras
autoridades administrativas, tendo em vista a lei não poder
prever para outras autoridades com mesma função.
75 Em relação às diligências investigativas a serem realizadas,
logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a
autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando
para que não se alterem o estado e a conservação das coisas,
até a chegada dos peritos criminais; deve apreender imediatamente os objetos que tiverem relação com o fato, antes da
perícia e, depois, encaminhá-los para exame no órgão especializado.
76 Dentre uma das diligências previstas na investigação criminal para o crime de tráfico de pessoas, poderá o Ministério
Público ou o Delegado de Polícia requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada,
dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. A
requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o
nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de Polícia Judiciária responsável pela investigação.
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77 Conforme previsão legal, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de
base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a
novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.
78 Descreve o Código de Processo Penal que “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado
ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de
prisão temporária ou prisão preventiva”. Assim, de acordo
com comando legal, ficam autorizadas as prisões cautelares,
antes da sentença irrecorrível. As prisões provisórias e outras
medidas cautelares podem ocorrer antes da execução penal,
durante a persecução criminal, desde que existam os requisitos autorizadores.
79 A Lei Processual Penal prevê medidas cautelares diversas da prisão. Podemos identificar um rol apresentado no
CPP dessas medidas, dentre elas: comparecimento periódico
em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para
informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
e proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado
ou acusado dela permanecer distante. Estas medidas cautelares previstas em lei deverão ser aplicadas sempre de forma
cumulada, para garantir sua efetividade.
Em relação à aplicação da Lei Processual Penal e à analogia como
forma de integração da lei, conforme conceituação doutrinária (a
analogia ocorre quando se aplica uma norma existente para determinada situação a um caso concreto semelhante, para o qual não
há qualquer previsão legal), julgue o seguinte item.
80 No processo penal, a analogia pode ser usada apenas em
favor do réu, mesmo em se tratando de norma penal não incriminadora, mas ainda protegida pelo princípio da reserva
legal, que exige nítida definição prévia da lei para a prática
de atos processuais.

enumeraram direitos fundamentais e entraram em vigor no
ano de 1791.
82 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao estabelecer em seu artigo primeiro a observância à liberdade, à
igualdade e à fraternidade, enumerou direitos das três primeiras gerações de Direitos Humanos.
83 A Carta de São Francisco, ao instituir a Organização das
Nações Unidas, não dispôs de tema relacionado aos Direitos Humanos.
84 A instituição da Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho, ambas advindas do Tratado de Versalhes, ao final da Primeira Guerra Mundial, são indicadas
como antecedentes históricos do contemporâneo Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Os Direitos Humanos são divididos em gerações. Quanto a esse
tema, julgue os itens adiante.
85 Asseguram-se os Direitos Humanos de segunda geração
ao afirmar-se, na Constituição Federal, que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos.
86 O absenteísmo estatal é característica própria dos Direitos Humanos de primeira geração, que consagra os direitos
civis e políticos.
Concernente aos tratados de Direitos Humanos, julgue os itens.
87 A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros
das Suas Famílias, tratado de Direitos Humanos, será incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de
Emenda Constitucional se aprovada, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos respectivos membros.
88 O Congresso Nacional aprova tratados internacionais de
Direitos Humanos por meio de Decreto Legislativo.

DIREITOS HUMANOS

INFORMÁTICA

Os Direitos Humanos não surgem todos em um único momento
histórico. Ao longo dos anos, vários documentos internacionais e
internos dos Estados foram responsáveis por assegurar esses direitos. Sobre esse tema, julgue os seguintes itens:

Sobre o Windows 10, português, configuração padrão, julgue os
itens 89 e 90.

(Luciano Favaro)

81 O Bill of Rights estadunidense é a denominação dada às dez
primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos, que

(Fabrício Melo)

89 As bibliotecas do Windows 10 são apoiadas pelos metadados sofisticados e de pesquisa de conteúdo completo. As
bibliotecas oferecem as seguintes vantagens aos usuários:
agregam o conteúdo de vários locais de armazenamento em
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uma única apresentação unificada, permitem que os usuários
empilhem e agrupem o conteúdo da biblioteca com base em
metadados, habilitam pesquisas rápidas e de texto completo em vários locais de armazenamento, além de permitirem
que os usuários criem novas bibliotecas e especifiquem quais
pastas desejam incluir.
90 O Explorador de Arquivos do Windows 10 possui um
novo recurso chamado “Acesso Rápido”, que ajuda os usuários a navegarem rapidamente pelas pastas usadas com frequência, pelos arquivos recentes e pelas pastas fixadas como
favoritas.
Sobre a figura abaixo e os conceitos relacionados à Segurança da
Informação, julgue os itens de 91 a 93.

Rede sem fio
(Wireless)

Internet

Rede Interna

Roteador
Usúarios
Servidor Corporativo
Servidor Web
E-mails, FTP, etc...

91 O desenho do muro vermelho pode representar o Firewall da rede, mecanismo que auxilia na proteção de um
computador ou uma rede, além de permitir ou impedir que
pacotes IP, TCP e UDP possam entrar ou sair da interface de
rede do computador.
92 O desenho que representa o Servidor Web, E-mails, FTP
etc. corresponde à DMZ (zona desmilitarizada) da rede.
93 O Firewall seria incapaz de impedir um ataque de botnet na
rede apresentada acima.
Sobre conceitos relacionados a Rede, Internet, Intranet, Extranet e
Navegadores, julgue os itens 94 a 100.
94 No Google Chrome, o Sandbox é uma ferramenta eficaz
e simples que isola a execução de programa e seus processos,
tornando possível testar as suas operações em um ambiente
seguro e controlado. Dentro desse ambiente virtual fechado,
as atividades dos aplicativos serão executadas normalmente,
no entanto, estarão em uma área neutra (com operações limitadas a esse espaço) que não afetará o restante do computador.
95 A topologia de uma rede refere-se ao leiaute físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja,
como estes estão conectados. Na topologia estrela, há um
dispositivo central chamado centralizador, que é responsável
por gerenciar a comunicação entre os nós.

96 O protocolo 802.3 (IEEE) define padrões para o funcionamento, a fabricação, o uso e a manutenção das redes ethernet. Essa norma é um padrão geral para esses tipos de arquitetura de interconexão que conectam dois ou mais aparelhos
para que estes se comuniquem entre si. Ethernet funciona em
pontos, ou seja, ela transfere dados e informação de um determinado ponto a outro por meio de cabos. Diferente das redes
Wi-Fi, que se baseiam no protocolo IEEE 802.11.
97 Broadcast é a comunicação na qual um quadro é enviado de um endereço a todos os outros endereços. Nesse caso,
há apenas um remetente, mas as informações são enviadas
a todos os receptores conectados. A transmissão de broadcast é essencial durante o envio da mesma mensagem para
todos os dispositivos na rede local. Um equipamento muito
comum em domínio de broadcast é o HUB, pois, ao trabalhar
em broadcast enviando uma mensagem a todos conectados,
gera-se um grande tráfego na rede, reduzindo o desempenho
e aumentando as colisões de pacotes.
98 O endereço MAC no padrão Ethernet é um endereço de
128 bits, constituído por seis Bytes, números hexadecimais
(0 a 9 e A a F), sendo os três primeiros conhecidos como
endereço OUI (Organizationally Unique Identifier), os quais
indicam o fabricante (atribuído pelo IEEE), e os três últimos
são controlados pelo fabricante, identificando de forma exclusiva cada placa fabricada.
99 A camada 3 (rede) do modelo OSI/ISO, a partir de dispositivos como roteadores (routers), decide qual o melhor caminho para os dados no processo de interconexão, bem como
estabelece as rotas. Também processa o endereço físico, que
o converte para endereço lógico (o endereço IP), operando
com os protocolos lógicos IPs. A partir daí, o quadro da camada de enlace se transforma em unidade de dado de camada
3, atuando com o roteador, que determina as melhores rotas,
baseando-se em seus critérios, endereça os dados pelas redes e faz o gerenciamento de suas tabelas de roteamento. Seu
PDU (Unidade de dados de protocolo) são os PACOTES.
100 O protocolo POP (post office protocol) é um protocolo
de gerenciamento de correio eletrônico no qual as mensagens
ficam armazenadas no servidor; o internauta pode ter acesso
a suas pastas e mensagens em qualquer computador, tanto por
webmail como por cliente de correio eletrônico.
De acordo com a figura a seguir e os conhecimentos relacionados
ao MS-WORD 2016/365, julgue o item.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
(Marcelo Leite)

106 Considere a proposição P: A Polícia Civil pede o apoio da população ou o crime não será desvendado. O número de linhas
na Tabela-Verdade correspondente à proposição P tem pelo
menos 5 linhas.

101 Através da guia Correspondências, o usuário pode criar uma
mala direta e enviar o texto para vários destinatários com nomes, endereços e e-mails diferentes.
De acordo com a figura abaixo e os conhecimentos relacionados
ao Microsoft Excel 2016/2019/365, julgue o próximo item.

107 Considere que as proposições “A vida é curta” e “A morte é
certa” são ambas falsas, então, a expressão “A vida é curta,
caso a morte não seja certa” é uma a sentença verdadeira.
Considerando a proposição “Se o Escrivão não digitou o depoimento do ilícito, ele deverá prestar esclarecimento para o
Delegado”, julgue os itens subsequentes.
108 A negação da proposição será “Nem o Escrivão digitou o depoimento do ilícito nem deverá prestar esclarecimento para
o Delegado”.
109 A proposição considerada é equivalente a “O escrivão digitou
o depoimento ilícito e deverá prestar esclarecimento para o
delegado”.

102 A fórmula =SOMA(A1;A4) permite a soma dos valores de
A1 até A4.
Sobre conhecimentos relacionados ao Microsoft Power Point
2016/19/365, julgue o próximo item.
103 No Power Point 2016, o modo quiosque é uma exposição automatizada que permite criar apresentações animadas e profissionais para um negócio, projetos escolares, conferências e
várias outras apresentações de eslaides. O mouse ou teclado
do computador não é necessário com um quiosque, porque
o avanço desliza automaticamente com base nas definições
do temporizador predefinidos. Quiosques são projetados para
funcionar sem parar ou repetir continuamente.

LEI N. 9.099/1995
(Lorena Ocampos)

104 A existência de ações penais em curso contra o denunciado não impede a concessão da suspensão condicional
do processo.
105 João recebe proposta do Ministério Público que atua nos
Juizados Especiais Criminais de aplicação imediata de pena
restritiva de direitos. Consultado seu advogado, a proposta
foi aceita e a pena vem a ser aplicada pelo juiz. Nesse caso,
de acordo com a Lei dos Juizados Especiais, o mesmo benefício não poderá ser deferido novamente a João no prazo de
três anos.

No domingo passado, ocorreu uma corrida promovida pela
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Participaram quatro escrivães da 12ª Delegacia de Polícia: André, Beto,
Camila e Daniela. Na segunda-feira, o Delegado chefe da 12ª DP
quis saber como foi a ordem de chegada dos agentes. Paulo fez as
seguintes declarações sobre o resultado.
– André e Camila chegaram antes de Beto.
– Apenas um chegou depois de Daniela.
– Camila chegou 4 minutos à frente de André.
Com base no texto e considerando que os escrivães completaram
a corrida, julgue os itens a seguir.
110 Beto foi o último entre os quatro.
111 Daniela chegou à frente de André.
Homens

Mulheres

Total de
ocorrências

Furto

34

27

61

Agressão física

12

21

33

Homicídios

6

2

8

Total

52

50

102

A tabela acima mostra a quantidade de ocorrências em determinada Delegacia de Polícia. Essas 102 ocorrências, que são de
cidadãos diferentes, serão escolhidas aleatoriamente para arquivamento. Com base no texto, é correto afirmar que a probabilidade de a primeira ocorrência selecionada para o arquivamento:
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112 Ser de um homem é igual a 50%.
113 Considerando que a ocorrência escolhida seja de uma mulher, a chance dessa ocorrência ser de agressão física será
igual a 42%.

MATEMÁTICA
(Lorrayne Pablyne)

114 Uma matriz P de ordem 3x2 multiplica uma matriz Q de ordem 2x3. O resultado desse produto resulta em uma nova matriz M, ou seja,
. Dessa forma, é possível afirmar
que a matriz M possui 9 elementos.
115 Em uma indústria, para a produção de certa mercadoria,
o custo de produção, em reais, é dado pela expressão C =
2x² -40x +3000. Dessa forma, a quantidade dessa mercadoria a ser produzida de forma que o custo seja mínimo é de
8 unidades.
116 João decidiu organizar uma estante que continha 10 livros.
Desses, 4 eram de Matemática, 3 eram de Direito e 3, de Português. Sabendo que João irá acomodar na estante os livros
por disciplinas, de modo que um fique ao lado do outro, e que
são todos livros diferentes, a quantidade de maneiras distintas
de se acomodar esses livros na estante será inferior a 1000.
117 Em um órgão com 55 servidores, apenas 10 são mulheres. Se
forem escolhidos, de forma aleatória, dois servidores desse
órgão, então a probabilidade de que ambos sejam mulheres
será igual a .
118 Seja dada uma sequência numérica
, a qual
é considerada uma sequência de Fibonacci. Sabendo que
e
, então o valor será igual a 37.
119 Em uma fábrica de brinquedos, para que se produza um lote
inteiro, são necessários 25 funcionários igualmente eficientes
trabalhando durante 16 dias. Como a demanda dessa fábrica
aumentou, decidiu-se que esse lote passara a ser produzido
em apenas 10 dias. Em razão disso, é correto afirmar que a
fábrica deverá contratar mais 15 funcionários tão eficientes
quanto os outros 25.
120 Uma criação de hamsters foi iniciada há exatamente 15 meses e, durante esse período, o número de animais duplicou a
cada três meses. Hoje parte dessa criação deixará o criadouro,
de forma que fique apenas a quantidade inicial de hamsters.
Para que isso aconteça, será necessária a retirada de mais de
95% da atual população de roedores.

SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

PROVA DISCURSIVA
Nos dias de hoje, vale dizer que o desenvolvimento tecnológico leva a uma exclusão da mão de obra humana, gerando um processo de
desemprego estrutural. A atual conjuntura de desenvolvimento do capitalismo é marcada pela forte automatização da produção, isto é, o
significativo processo irreversível de transformações no processo produtivo pela substituição da mão de obra humana. Por isso é preciso
compreender como se dá a luta entre os interesses de classe e, mais precisamente, como se dão os conflitos no mundo do trabalho, uma
vez que essas transformações podem significar uma precarização do trabalho, se pensarmos, por exemplo, nos níveis de desemprego.
(www.brasilescola.uol.com.br)

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter meramente motivador, redija uma dissertação sobre o seguinte tema:
A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO
Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes tópicos:
• as principais causas que levam à precarização do trabalho;
• as consequências para o trabalhador;
• formas de enfrentamento por parte do poder público e da sociedade em geral.
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12º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do
texto precedente, julgue os itens a seguir.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1

O texto é predominantemente uma dissertação, pois está organizado em torno de uma sequência de ações desencadeadas
a partir de um assalto, episódio acerca do qual o autor manifesta uma opinião.

2

O texto trata-se de uma crônica policial baseada em um acontecimento real.

3

A conjunção “mas” (l. 28) pode ser substituída sem prejuízo
gramatical ou para o sentido do texto por qualquer dos seguintes: porém, contudo, todavia e conquanto.

4

A expressão “a vítima” (l. 1) exerce função sintática de complemento direto da forma verbal “comparece” (l. 1).

5

Em “viu-se” (l. 22), a partícula “se” está empregada como um
recurso para indeterminar o sujeito.

6

Na linha 16, o vocábulo “recalcitrante”, que se refere à obediência, pode ser interpretado como submissão.

7

A expressão “a vítima” (l. 9) tem natureza explicativa e faz
referência ao termo que a antecede.

8

No trecho “Num dado momento, a vítima conseguiu desvencilhar-se deles.” (l. 18-19), a vírgula logo após o termo “momento” poderia ser eliminada sem prejuízo para a correção
gramatical do período no qual ela aparece.

9

O emprego da forma verbal “tentasse” (l. 27), no subjuntivo,
indica uma possibilidade para o raciocínio que se segue.

GRAMÁTICA E TEXTO
(Lucas Lemos)

1
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Comparece a esta distrital a vítima acima qualificada
dando-nos conta de que, antes mesmo de romper crepuscular,
já palmilhava pela via supra. Como sói costuma, diuturnamente, fazer, dirigia-se ao ponto de ônibus. Ônibus fretado,
que o levaria a sua faina diária.
Pois então, o ponto já se avizinhava. Eis senão quando,
dois indivíduos, numa moto, dela se abeiraram. Ela já anteviu. Estava em palpos de aranha. Dito feito, a aludida moto
passou por ele e, mais à frente, fez o retorno. Ela, a vítima,
apressou o passo. Antes de o alcançarem, os roubadores
tiveram tempo hábil de despossuir uma outra passante que,
por desdita, por ali também se encontrava. Em seguida,
sequiosos, foram em direção da vítima. Alcançaram-na.
Deram voz de assalto. Faziam menção de estar armados. O
garupa desceu e vociferou: – “passa o celular”. A vítima não
aquiesceu. Não entregou o aparelho. Vendo-a recalcitrante,
o piloto da moto também desceu. Engalfinharam-se todos.
Num dado momento, a vítima conseguiu desvencilhar-se
deles. Foi um breve fôlego. Ela divisou um muro, e disse
de si para si – “vou pulá-lo e fugir desses ‘malas’”. Era a
sorte que lhe sorria. Ou não. Pois já no interior do terreno
abrangido pelo muro, viu-se às voltas com duas outras feras-bestas. Não eram ladrões. Não eram humanos. Eram dois
cães enormes. Da raça rottweiler. Bom, os animais, ante
aquela invasão súbita ao território por eles guarnecido, precipitaram-se na direção da ora vítima. Jogaram-na no chão.
A vítima, por mais que tentasse, não conseguiu escapar dos
animais. Ensaiou ainda levantar-se, mas os animais a derrubavam no chão. Num dado momento, já exangue e sem
ânimo para prosseguir na refrega, alvíssaras, um homem apareceu. Empertigou-se no muro, e começou a chamar os cães,
distraindo-os, chamando-os. Esse bom samaritano foi para o
outro lado do muro e começou a brandir um saco de lixo. Os
animais então foram na direção dele. A vítima, malgrado mal
ferida e em pânico, nesse ensejo, conseguiu sair do terreno.
Sumamente, a feracidade do ataque dos canídeos culminou no braço direito da vítima quebrado.
Os ladrões levaram apenas o crachá da vítima.
Ela não conseguiu ver a placa das motos. Era uma 125,
vermelha e preta.
Orientada a comparecer no setor de investigação dessa distrital, ela não sabe dizer se havia câmera pelo local.
Boletim de ocorrência. Disponível em https://www1.folha.
uol.com.br/cotidiano/2018/06/delegado-de-guarulhos-transforma-boletim-de-ocorrencia-em-cronica.shtml Acesso em
26/02/2020.

10 A conjunção “malgrado” (l. 34) introduz oração de valor
consecutivo.
1
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Os delegados das polícias Civil e Federal, além de
investigar crimes, administrarem as delegacias, planejam,
controlam e coordenam as atividades policiais. Está incluída
a investigação de atividade criminosa, as prisões, o cumpri
mento de ordens expedidas pelos juízes, depoimentos e interrogatórios, instauração de inquéritos, dentre outras funções.
A profissão do delegado é dinâmica. Ele pode trabalhar
no gabinete, despachando nos autos de um inquérito policial,
como também fazer trabalho de campo, cumprindo mandados,
por exemplo.
Além disso, em se tratando de Polícia Civil, os delegados
podem ser os responsáveis por administrar Departamentos de
Trânsito (Detrans e Ciretrans), Institutos de Identificação –
que emitem os documentos de identidade; Corregedorias, Superintendências e uma enormidade de setores administrativos.
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Quanto à Polícia Federal, além da investigação de crimes que ultrapassam a territorialidade brasileira ou, por
exemplo, crimes contra a ordem financeira e tantos outros,
o Delegado é o responsável pelo setor que controla a entrada
e a saída de passageiros em um aeroporto. Administrativamente, coordena a emissão de passaportes, autorização para
o porte e a posse de armas.
Disponível em https://blog.supremotv.com.br/delegado-de-policia-voce-tem-perfil-para-seguir-a-carreira/ Acesso em
26/02/2020 (Com adaptações)

Com relação aos aspectos linguísticos desse texto, julgue os
itens a seguir.
11 O texto, predominantemente descritivo, apresenta as características próprias de um delegado.
12 A expressão “Está incluída” poderia ser corretamente flexionada no plural e masculino – Estão incluídos –, caso em que
passaria a concordar com os núcleos do sujeito composto.
13 Em “Quanto à Polícia Federal” (l. 16), caso a expressão “Polícia Federal” fosse empregada no plural, o acento indicativo
de crase deveria ser mantido.
14 A reescritura do trecho “os delegados (…) atividades policiais” (l. 1 a 3) por: “Os delegados das polícias Civil e Federal, além de administrarem as delegacias, planejam, controlam e coordenam as atividades policiais, assim como
investigam crimes” preserva sua ideia original.
15 As palavras “vítima”, “inquérito” e “câmera” são acentuadas
de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.
Tragédia brasileira
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Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de
idade, conheceu Maria Elvira na Lapa – prostituta com
sífilis, dermatite nos dedos, uma aliança empenhada e os
dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira
da vida, instalou-a em um sobrado no Estácio, pagou médico,
dentista, manicura… Dava tudo quanto ela queria.
Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou
logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma
surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso: mudou de casa.
Viveram três anos assim.
Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael
mudava de casa.
Os amantes moravam no Estácio, Rocha, Catete, Rua
General Pedra, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Vila Isabel, Rua
Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clapp, outra
vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca
do Mato, Inválidos…


20

Por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de
sentidos e inteligência, matou-a com seis tiros, e a polícia foi
encontrá-la caída decúbito dorsal, vestida de organdi azul.
BANDEIRA, M.

Considerando o conteúdo e as sequências linguísticas do texto,
julgue os itens que se seguem.
16 O texto se trata, preponderantemente, de uma descrição,
pois apresenta o objetivo de caracterizar os personagens e os
ambientes.
17 Depreende-se das ideias originais do texto que, depois de suportar a situação por três anos, Misael decidiu mudar de casa.
18 No trecho “Misael tirou Maria Elvira da vida” (l. 4-5), a expressão “da vida” exerce a função sintática de complemento
indireto do verbo “tirou”.
19 O sujeito da forma verbal “Viveram” (l. 10) é indeterminado.
20 A vírgula empregada logo depois de “bonita” (l. 7) é obrigatória e sua supressão prejudicaria a correção gramatical do texto.

Inglês

(Alexandre Hartmann)
One Month, 500,000 Face Scans: How China Is Using
Artificial Intelligence (A. I.) to Profile a Minority
In a major ethical leap for the tech world, Chinese start-ups have
built algorithms that the government uses to track members of a
largely Muslim minority group.
By Paul Mozur
April 14, 2019
The Chinese government has drawn wide international
condemnation for its harsh crackdown on ethnic Muslims in its
western region, including holding as many as a million of them in
detention camps.
Now, documents and interviews show that the authorities
are also using a vast, secret system of advanced facial recognition
technology to track and control the Uighurs, a largely Muslim
minority. It is the first known example of a government intentionally
using artificial intelligence for racial profiling, experts said.
The facial recognition technology, which is integrated
into China’s rapidly expanding networks of surveillance cameras,
looks exclusively for Uighurs based on their appearance and keeps records of their comings and goings for search and
review. The practice makes China a pioneer in applying nextgeneration technology to watch its people, potentially ushering in a
new era of automated racism.
The technology and its use to keep tabs on China’s 11
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million Uighurs were described by five people with direct
knowledge of the systems, who requested anonymity because they
feared retribution. The New York Times also reviewed databases
used by the police, government procurement documents and
advertising materials distributed by the A.I. companies that make the systems.
The Chinese A.I. companies behind the software include
Yitu, Megvii, SenseTime, and CloudWalk, which are each valued
at more than $1 billion. Another company, Hikvision, that sells
cameras and software to process the images, offered
a minority recognition function, but began phasing it out in 2018,
according to one of the people.
The companies’ valuations soared in 2018 as China’s
Ministry of Public Security, its top police agency, set aside billions
of dollars under two government plans, called Skynet and Sharp
Eyes, to computerize surveillance, policing and intelligence
collection.
In a statement, a SenseTime spokeswoman said she
checked with “relevant teams,” who were not aware its technology
was being used to profile. Megvii said in a statement it was focused
on “commercial not political solutions,”
adding, “we are concerned about the well-being and safety of
individual citizens, not about monitoring groups.” CloudWalk and
Yitu did not respond to requests for comment.
China’s Ministry of Public Security did not respond to a
faxed request for comment.
Selling products with names like Fire Eye, Sky Eye and
Dragonfly Eye, the start-ups promise to use A.I. to analyze footage
from China’s surveillance cameras. The technology is not mature
– in 2017 Yitu promoted a one-in-three success rate when the
police responded to its alarms at a train
station – and many of China’s cameras are not powerful enough
for facial recognition software to work effectively.
Yet they help advance China’s architecture for social
control. To make the algorithms work, the police have put together
face-image databases for people with criminal records, mental ill
nesses, records of drug use, and those who petitioned the
government over grievances, according to two of the people and
procurement documents. A national database of criminals at large
includes about 300,000 faces, while a list of people with a history
of drug use
in the city of Wenzhou totals 8,000 faces, they said.
Mr. Lee, a booster of Chinese A.I., has argued that China
has an advantage in developing A.I. because its leaders are less
fussed by “legal intricacies” or “moral consensus.”
“We are not passive spectators in the story of A.I. –
we are the authors of it,” Mr. Lee wrote last year. “That means
the values underpinning our visions of an A.I. future could well
become self-fulfilling prophecies.” He declined to comment on his
fund’s investment in Megvii or its practices.
China has devoted major resources toward tracking
Uighurs, citing ethnic violence in Xinjiang and Uighur terrorist
attacks elsewhere. Beijing has thrown hundreds of thousands of
Uighurs and others in Xinjiang into re-education camps.
In two counties in Guizhou Province, the police listed a
need for Uighur classification. One asked for the ability to

recognize Uighurs based on identification photos at better than 97
percent accuracy. In the central megacity of Chongqing and the
region of Tibet, the police put out tenders for similar software.
And a procurement document for Hebei Province described how
the police should be notified when
multiple Uighurs booked the same flight on the same day.
Yitu and its rivals have ambitions to expand overseas.
Such a push could easily put ethnic profiling software in the hands
of other governments, said Jonathan Frankle, an A.I. researcher at
the Massachusetts Institute of Technology.
“I don’t think it’s overblown to treat this as an existential
threat to democracy,” Mr. Frankle said. “Once a country adopts a
model in this heavy authoritarian mode, it’s using data to enforce
thought and rules in a much more deep-seated fashion than might
have been achievable 70 years ago in the Soviet Union. To that
extent, this is an urgent crisis we are slowly sleepwalking our
way into.”
Paul Mozur is a Shanghai-based technology reporter.
He writes about Asia's biggest tech companies, as well as
cybersecurity, emerging internet cultures, censorship and the
intersection of geopolitics and technology in Asia. He previously
worked for The Wall Street Journal.
Source: https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html

According to the text, it can be inferred that
21 Mr Frankle is against the use of A.I. for ethnicity recognition.
22 If a particular flight departing from Hebei Province has
few Uighurs aboard, police might not be warned to prevent
its takeoff.
23 Beijing’s decision to throw hundreds of thousands of Uighurs
and others in Xinjiang into re-education camps is similar to
that taken by the Nazi regime towards the Jews and other
ethnic groups during World War II.
24 Mr Lee believes Chinese leaders do not give much importance to complicated legal details or generally accepted moral
opinions and, therefore, he is in favour of China advancing
on the development of artificial intelligence.
According to the text, judge the following item.
25 China’s Ministry of Public Security was not at all concerned
about the well-being and safety of individual citizens.
26 While, in “A national database of criminals at large includes
about 300,000 faces, while a list of people with a history of
drug use in the city of Wenzhou totals 8,000 faces, they said”,
cannot be correctly replaced by whereas.
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Based on the sentence, “Yet they help advance China’s architecture for social control,” judge the following items.
27 Yet means the same as but and expresses the idea of
opposition.
28 The pronoun they, in bold in the text, refers to Fire Eye, Sky
Eye and Dragonfly Eye.

LODF

(Marco Soares)
29 A Polícia Civil é um órgão dirigido pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.
30 Os Delegados de Polícia não possuem independência funcional no exercício de suas atribuições institucionais.

Legislação PCDF
(Marcos Fagner)

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal,
julgue os itens.
31 Sendo a Polícia Civil do Distrito Federal dirigida exclusivamente por delegado de polícia, somente aos integrantes dessa
categoria é garantida independência funcional no exercício
de suas atribuições.
32 A Polícia Civil do Distrito Federal pode dispor de unidade
especializada na custódia de presos provisórios e bens apreendidos, devendo seu dirigente ser escolhido entre os integrantes da categoria funcional de Delegado de Polícia.
33 A função de policial civil é considerada técnico-científica.
O Decreto n. 30.490/2009 aprovou o regimento Interno da Polícia
Civil do Distrito Federal e deu outras providências. Sobre essa
norma, julgue os itens.
34 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 relativa
autonomia administrativa e financeira.
35 Organizar, executar e manter serviços de controle e fiscalização de armas, munições e explosivos, na forma da legislação
pertinente, é uma das funções essenciais da Polícia Civil do
Distrito Federal.
Sobre a criação da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, bem
como a legislação que a reorganizou, julgue os itens.

36 A Carreira Policial Civil compõe-se dos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de
Polícia, Papiloscopista Policial e Agente Policial de Custódia.
37 Não haverá transferência nem ascensão funcional na Polícia
Civil do Distrito Federal.

RIDE

(Rebecca Guimarães)
38 Afora a estratégia da segurança, protegendo a capital de ataques externos, também havia a razão da insalubridade entre
os motivos apontados para justificar a transferência da Capital Federal. O Rio de Janeiro não era salubre, ao passo que o
Planalto Central o seria, pela altitude, pelo clima, pelas águas.
39 Para delimitar a zona da futura Capital, Luis Cruls optou por
adotar o método de demarcação de fronteiras empregado pelos Estados Unidos, produzindo assim um quadrilátero perfeito, em detrimento do método irregular que tomava como
referência os sistemas orográfico e hidrográfico, que seria
mais custoso.
40 O Planalto Central foi descrito por Cruls como uma região
formada por uma série de chapadões cujas altitudes vão crescendo de sul a norte, e embora ocupe realmente uma extensão
bastante considerável, tem a sua região central localizada na
zona onde se encontram as cabeceiras dos principais rios do
sistema hidrográfico brasileiro: o Tocantins, o São Francisco
e o Paraná. A altitude média da região fica entre 300 a 700
metros. E um número não pequeno de rios torna esta região
rica em águas potáveis.
Julgue os itens seguintes a respeito do Distrito Federal.
41 A maior parte dos candangos concentrava-se nos acampamentos do Plano Piloto, nos núcleos Bandeirantes e Bananal
e no recém-fundado povoado de Taguatinga. Mais da metade
dos candangos eram naturais de três estados: Goiás, Minas
Gerais e Rio de Janeiro.
42 Os 5.779 km² da futura capital foram desmembrados principalmente de Planaltina (inclusive a área urbana) e de porções rurais de Formosa e Luziânia. Esses três municípios
inseriam-se na Zona do Planalto, sendo que Luziânia estava
mais próxima de Anápolis.
Julgue os próximos itens com base nos aspectos econômicos do
Distrito Federal.
43 A agropecuária do Distrito Federal, apesar de ser dotada de
modernidade e tecnologia, representa menos de 1% no PIB.
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44 No Distrito Federal estão localizadas grandes indústrias,
como, por exemplo, no campo farmacêutico, alimentício, da
construção civil e logístico.

Lei n. 8.112/1990
(Rodrigo Cardoso)

45 Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de
suspensão poderá ser convertida em multa, na base de até
cinquenta por cento por dia de vencimento ou remuneração,
ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
46 Aderbal, Agente da PCDF, praticou ato de improbidade administrativa em 2016. Em 2018, seu cargo foi extinto. Como
ele era servidor estável, ficou em disponibilidade até o seu
adequado aproveitamento. Assertiva: mesmo estando em disponibilidade, Aderbal poderá ser penalizado administrativamente pelo ato de improbidade praticado.
47 Entende-se por abandono de cargo a falta ao serviço, sem
causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.

Lei n. 8.429/1992
(Vandré Amorim)

Nos termos da Lei n. 8.429/1992, julgue o item a seguir.
48 A conduta de liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para a sua aplicação irregular configura ato de improbidade,
sujeito, dentre outras, à pena de perda da função pública e à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 a 8 anos.
49 De acordo com a Lei n. 8.429/1992, a aplicação das sanções
previstas nesta lei independe da aprovação ou rejeição das
contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou
Conselho de Contas, bem como da efetiva ocorrência de dano
ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento.
50 Em uma ação de improbidade administrativa com pedido
cumulado de ressarcimento ao erário, por ocasião da sentença, o juiz reconheceu a prescrição da pretensão de impor
sanções decorrentes dos atos de improbidade. No entanto,
mesmo que não seja mais possível, por exemplo, a aplicação
da pena de perda da função pública, é viável, independentemente do prazo em que fora cometido o ato de improbidade,
a aplicação da pena de ressarcimento ao erário, caso se trate
de ato doloso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direito Constitucional
(Aragonê Fernandes)

Julgue o item que se segue relativo aos direitos e garantias fundamentais, e à sua interpretação conforme a orientação jurisprudencial dominante.
51 Nascidos para proteger os cidadãos frente aos abusos do
Estado, os direitos e garantias fundamentais estendem-se às
pessoas jurídicas, aos estrangeiros e apátridas, no que couber.
52 O princípio da legalidade voltado aos cidadãos assume feição
mais restritiva se comparado ao que é aplicável à Administração Pública.
53 A ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão, confundindo-se sua titularidade com os legitimados ativos para o
ajuizamento da ação civil pública.
54 Não cabe habeas corpus contra pena de multa se ela for a
única aplicada ou abstratamente prevista.
No tocante aos direitos sociais, direitos políticos, partidos políticos e direitos da nacionalidade, analise os itens que se seguem.
55 Segundo o STF, é inconstitucional a previsão legal de impressão do voto popular.
56 Brasileiros natos não podem ser extraditados ou sofrer a perda da nacionalidade.
Julgue os itens que se seguem acerca da segurança pública.
57 O rol de órgãos da segurança pública é taxativo e não pode
ser ampliado pelo Poder Constituinte Derivado.
58 Às polícias civis, compete o policiamento ostensivo e a apuração de infrações penais, salvo as militares, além de exercer
a polícia judiciária, excetuada a polícia judiciária da União.

Direito Penal Geral
(Wallace França)

Considerando o Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir
com relação à aplicação da lei penal.
59 O Código Penal, no que tange à aplicação da lei penal no
espaço, adota a territorialidade matizada.
60 A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada
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no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a pagar restituições e a outros efeitos civis. Sendo que a homologação, nesse caso, depende da existência de tratado de extradição
com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou,
na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.
61 A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no
Brasil pelo mesmo crime, quando idênticas, ou nela é computada, quando diversas.
62 O prazo penal de 10 dias iniciado no dia 15 de dezembro de
2019 terá termo final no dia 25 de dezembro de 2019.
63 O prazo penal de seis meses, iniciado no dia 05 de janeiro de
2020, terá como último dia do prazo o dia 04 de junho de 2020.
64 Na contagem de prazos penais, utiliza-se o calendário gregoriano.

Direito Penal Especial
(Érico Palazzo)

65 João, maior imputável, agindo com animus necandi, efetua,
no dia 20/02/2020, 3 disparos contra Francisco, nascido em
25/02/1960, o qual vem a falecer após 10 dias internado. Nesta situação, João deve responder por homicídio doloso tendo
a pena aumentada em um terço em razão da idade da vítima.
66 Configura o crime de divulgação de segredo revelar a alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão
de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação
possa produzir dano a outrem.
67 Para que se configure o esbulho possessório, não basta invadir terreno alheio, deve o agente atuar com violência ou grave
ameaça, ou mediante concurso de pelo menos 3 pessoas.
68 Milton Soares e Renato Pereira praticam a subtração de veículo que pertence ao genitor do primeiro. Neste caso, Milton
Soares estará isento de pena, mas Renato Pereira será responsabilizado pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas.
69 Configura o crime de apropriação de coisa havida por erro o
agente que se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade que,
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem.
70 Fica isento de pena o agente que pratica favorecimento pessoal em benefício de seu irmão. Por outro lado, se o agente
praticar favorecimento real em benefício de qualquer pessoa,
familiar ou não, não haverá isenção de pena.

Direito Processual Penal
(Deusdedy Solano)

71 Tendo em vista o princípio da humanidade, é correto afirmar
que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada
a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade; e de
nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem
prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
72 O inquérito policial é a primeira fase da persecutio criminis,
motivo pelo qual tem natureza judicial, por se tratar de um
procedimento inquisitório conduzido pela polícia judiciária,
que visa reunir elementos e informações necessários ao esclarecimento do crime e subsidiar a futura ação penal.
73 Na apuração de uma infração, conforme previsão no Código
de Processo Penal, deverá a autoridade policial ao ouvir o indiciado solto ou preso, colher informações 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.
74 Arthur foi preso em flagrante delito. Arthur tem 19 anos, motivo pelo qual ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial, sob pena de nulidade dos atos realizados.
75 Segundo o Código de Processo Penal, o Ministério Público
não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade
policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao
oferecimento da denúncia.
76 Segundo a doutrina dominante, a incomunicabilidade do indiciado preso prevista no Código de Processo Penal não foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
77 Segundo o STF, conforme a mais recente decisão à luz da
jurisprudência fixada em repercussão geral, apesar da presunção de inocência, é possível executar provisoriamente a pena
após a condenação em segundo grau de jurisdição.
78 Analise a seguinte situação hipotética: Os irmãos Fernando
e Karla, moradores do Recanto das Emas/DF, foram vítimas
de roubo com restrição da liberdade da vítima em sua residência, após invasão por três assaltantes. O fato foi noticiado
por populares à polícia, que se dirigiu ao local e iniciou diligências para localização dos autores. Nesta situação, mesmo
sendo o crime de ação penal pública incondicionada, se as
vítimas forem maiores de 18 anos, a instauração do inquérito
só será possível mediante requerimento de um dos ofendidos
dirigido expressamente à autoridade competente.
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79 Durante uma prisão em flagrante, se houver, ainda que por
parte de terceiros, resistência à prisão que está sendo efetuada
ou à prisão determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que
tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

Concernente às três vertentes da proteção internacional da pessoa
humana, julgue os itens.
87 Direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional dos Refugiados e Direito Internacional Humanitário
são mencionadas pela doutrina como as três vertentes da proteção internacional da pessoa humana.

80 Após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá,
fundamentadamente: relaxar a prisão legal ou converter a
prisão em flagrante ilegal em preventiva, quando presentes
os requisitos necessários e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

88 O Direito Internacional dos Refugiados é um tema recente no
direito internacional dos direitos humanos, surgido no Século
XXI com a migração em massa dos refugiados na Síria

Direitos Humanos

(Fabrício Melo)

(Luciano Favaro)

Ao longo dos anos, várias características dos direitos humanos
foram identificadas. Sobre essas características, julgue os itens.

Informática
De acordo com a figura abaixo e sobre o Windows 10, português,
configuração padrão, julgue os itens 89 e 90.

81 A inalienabilidade dos direitos humanos vincula-se à proteção desses direitos contra o decurso do tempo.
82 A indivisibilidade, a interdependência e a inexauribilidade
são características próprias dos direitos humanos.
83 A inviolabilidade como característica dos direitos humanos
refere-se à vedação ao desrespeito dos direitos humanos embasada em determinações infraconstitucionais ou por atos das
autoridades públicas, sob pena de responsabilização.
84 Situação hipotética: Marcos, em conversa com seu amigo,
mencionou que renunciaria seu direito à liberdade de expressão se obtivesse aprovação em concurso público para escrivão da Polícia Civil. Assertiva: Os direitos humanos, por serem indisponíveis, não podem ser renunciados de modo que a
proposta de Marcos é incompatível com os direitos humanos.
Considerando o disposto na Constituição da República Federativa
do Brasil acerca dos direitos humanos, julgue os itens.
85 Ao enumerar a dignidade da pessoa humana como um princípio que rege as relações internacionais do Brasil, o legislador
constituinte primou por assegurar a prevalência dos direitos
humanos a todas as pessoas independentemente de sua nacionalidade ou local de procedência.
86 Tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados unicamente no Senado Federal terão status de lei ordinária,
uma vez que a aprovação com status de emenda constitucional
requer a aprovação em ambas as casas do Congresso Nacional.

89 Através do botão direito do mouse, é possível ter acesso aos
metadados do arquivo praticadelegado.ods.
90 Se o usuário selecionar o arquivo praticadelegado.ods, pressionar e manter pressionada a tecla SHIFT e pressionar a
tecla DELETE (DEL), será apresentada uma janela para a
confirmação da exclusão definitiva do arquivo em questão.
Sobre conceitos relacionados à Segurança da Informação, julgue
os itens 91 a 93.
91 IDS (Sistema de detecção de intruso) é uma ferramenta que tem a função de propositalmente simular falhas
de segurança de um sistema e colher informações sobre o invasor. É uma espécie de armadilha para invasores.
92 Existem dois tipos de ransomware: Ransomware Locker,
que impede que você acesse o equipamento infectado, e o
Ransomware Crypto, que impede que você acesse os dados
armazenados no equipamento infectado, geralmente usando
criptografia. Além de infectar o equipamento, o ransomware
costuma buscar outros dispositivos conectados, locais ou em
rede, e criptografá-los também.
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93 Ocorre falso positivo quando um firewall bloqueia pacotes de
dados de uma atividade legítima na rede por tê-la interpretado como maliciosa.

De acordo com a figura abaixo e conhecimentos relacionados ao
MS-WORD 2016/365, julgue o item.

Sobre conceitos relacionados a Rede, Internet, Intranet, Extranet e
Navegadores, julgue os itens 94 a 100.
94 Wi-Fi (Wireless Fidelity) é um tipo de rede local que utiliza
sinais de rádio para comunicação. Possui dois modos básicos
de operação: infraestrutura, que normalmente é o mais encontrado e utiliza um concentrador de acesso (Access Point –
AP) ou um roteador wireless; e o ponto a ponto (ad-hoc),
que permite que um pequeno grupo de máquinas se comunique diretamente, sem a necessidade de um AP.
95 A banda larga móvel refere-se às tecnologias de acesso sem
fio, de longa distância, por meio da rede de telefonia móvel,
especialmente 3G e 4G.
96 Multiplexação é uma técnica utilizada para permitir que mais de uma mensagem ocupe o mesmo meio
de transporte. Ela é usada tanto em redes de computadores quanto em linhas telefônicas e no envio de telegramas. Se não fosse por essa técnica, as redes seriam
muito mais caras e possivelmente tecnologias como os aparelhos de telefones e celulares nunca teriam se popularizado.
97 A maneira mais comum de usar o acesso remoto é por meio
de uma VPN (Rede Privada Virtual) que consegue estabelecer
uma ligação direta entre o computador e o servidor de destino – criando uma espécie de "túnel protegido" na Internet.
Isto significa que o usuário pode acessar seus documentos,
e-mails corporativos e sistemas na nuvem, via VPN, evitando
ser interceptado por administradores de outras redes.
98 Na computação em nuvem (Cloud Computing), que mudou a
visão de pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de tecnologia da informação, o modelo que oferece um ambiente
sob demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento
de aplicações de software é denominado SAAS (Software
como serviço).
99 O DNS (servidor de nome de domínio) é um protocolo de
serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de máquinas, com concessão de endereços IP de equipamentos
e outros parâmetros de configuração para clientes de rede.
100 No modelo OSI/ISO a camada 1 (física) é a mais próxima do
usuário, pois ele interage direto com ela através de softwares
como cliente de correio (Outlook, Thunderbird...), Navegadores (Internet Explorer, Chrome, Firefox...) etc. Pode tanto
iniciar quanto finalizar o processo, pois como é a camada de
aplicação, localiza-se nos extremos do modelo.

101 O documento exibido está compartilhado com algum usuário
do OneDrive da Microsoft.
De acordo com a figura abaixo e conhecimentos relacionados ao
Microsoft Excel 2016/2019/365, julgue o próximo item.

102 Foi utilizada, em C1, a ferramenta Rastrear Dependentes, que
indica quais células que são afetadas pelo valor da célula selecionada no momento.
Sobre conhecimentos relacionados ao Microsoft Power Point
2016/2019/365, julgue o próximo item.
103 Um elemento gráfico WordArt é uma representação visual
de informações e ideias. Ele pode ser criado ao escolher um
leiaute que atenda as suas mensagens. Alguns leiautes (organogramas e diagramas de Venn) retratam tipos específicos
de informações, enquanto outros simplesmente aprimoram a
aparência de uma lista com marcadores.

Lei n. 9.099/1995
(Lorena Ocampos)

104 O benefício do sursis processual, previsto na Lei n.
9.099/1995, deverá ser obrigatoriamente revogado, caso o
réu, no curso do período de prova, venha a ser processado
por contravenção.
105 É cabível o benefício do sursis processual, previsto na Lei n.
9.099/1995, na desclassificação do crime e na procedência
parcial da pretensão punitiva.
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Raciocínio Lógico

Matemática

106 A expressão “Faça-o entrar no carro!” é uma proposição composta.

114 Um escrivão digita, em média, sem interrupção, 70 palavras
a cada minuto e demora 20 minutos para concluir o inquérito.
Nesse contexto, para que o escrivão citado conclua a digitação do mesmo inquérito em 15 minutos sem interrupção, ele
terá que digitar, em média, mais de 92 palavras por minuto.

(Marcelo Leite)

Considere a proposição “O escrivão Marcos irá conduzir o depoimento” verdadeira e a proposição P: Marcos irá conduzir o depoimento, desde que o delegado não esteja presente. Com base nas
informações, julgue os itens a seguir.
107 O valor lógico da proposição P será verdadeiro.
108 A proposição P é equivalente a “Se o delegado não estiver presente, então o escrivão Marcos irá conduzir o depoimento”.
109 A proposição P é equivalente a “Se Marcos não irá conduzir
o depoimento, então o delegado está presente”
110 Se P e Q são proposições lógicas simples, então a proposição
composta S= [P∧Q] →[P ∨ Q] é uma tautologia, isto é, independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q,
o valor lógico de S será sempre V.

As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento:
Se Paulo não é matemático, então César é Policial Civil.
Se César é Policial Civil, então Mateus praticou ilícito penal.
Mateus não praticou ilícito penal.
A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca de lógica
de argumentação.
111 Se a proposição lógica “Paulo é matemático” for a conclusão
desse argumento, então, as premissas juntamente com essa
conclusão constituem um argumento válido.
Considere hipoteticamente que, para a formação da diretoria
do Sindicato dos Policiais Civis de Brasília (SINPOL-DF),
serão escolhidos 3 policiais entre os 5 que se candidataram.
Com base no texto, julgue os itens a seguir.
112 O número de trios que podem ser formados é igual a 10.
113 Considerando que a esses três policiais escolhidos serão atribuídas três funções distintas, então o número de maneiras
para escolher o trio será superior a 62.

(Marcelo Leite)

115 Em uma mesa existem 2 gavetas apresentando, no total, 20
inquéritos. Ao retirar 5 inquéritos da primeira gaveta e passar
para a segunda, elas terão a mesma quantidade de inquéritos.
Então, incialmente havia mais de 14 na gaveta com a maior
quantidade de inquéritos.
116 A quantidade de escrivães da 12ª DP é 4 unidades menor que
a quantidade de escrivães que estão alocados na 15ª DP. Considerando que o produto das quantidades de escrivães na 12ª
DP e 15ª DP é igual a 60, então na 15ª DP existem mais de 8
escrivães.
A quantidade de pessoas atendidas, às t horas, em uma delegacia
na data 02/01/2020 é dada pela função Q(T) = a.t2 + b.t + c, em
que a, b e c são constantes reais e a≠0. Essa delegacia inicia o
seu funcionamento às 7 horas da manhã e, nesse dia, a quantidade
máxima de pessoas atendidas ocorreu às 13 horas, com atendimento de Qmáx = 16 pessoas. Com base nessas informações, julgue
os itens subsequentes.
117 O coeficiente a será negativo.
118 b = -26.a
119 Se, em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 13 e
o sexto termo é 28, então, o décimo quarto é superior a 53.
120 Caso a sequência seja uma progressão geométrica (PG), em
que a1 = 4 e a4 = 32, então a razão dessa PG será igual a 2.
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PROVA DISCURSIVA
(Tereza Cavalcanti)

Leia o fragmento de texto abaixo:
No fim de 2019, a informalidade – soma dos trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores domésticos sem carteira, empregador
sem CNPJ, conta própria sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar – atingiu 41,1% da população ocupada no Brasil, o equivalente a
38,4 milhões de pessoas, o maior número desde 2016, quando a informalidade foi de 39% (35,056 milhões de pessoas). Os dados fazem
parte da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). O Brasil conta com 11,6 milhões de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, exceto empregados domésticos
– aumento de 4% em relação a 2018 e o mais alto patamar da série histórica iniciada em 2012. De acordo com o IBGE, o país registrou
4,8 milhões de pessoas em situação de desalento (que desistiram de procurar emprego) em 2019. Em relação a 2018, o crescimento
foi de 1,4%.
https://economia.uol.com.br/

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter meramente motivador, redija uma dissertação sobre o seguinte tema:
INFORMALIZAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL
Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes tópicos:
• Crise de emprego no Brasil e suas causas;
• Informalização e precarização do trabalho;
• Formas de combater o desemprego e proteger o trabalhador.

SIMULADO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESCRIVÃO
GABARITO

1º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

E

C

E

E

E

C

E

E

C

E

C

C

C

E

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

E

C

C

E

E

C

C

E

E

E

E

C

E

E

C

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

E

E

C

E

C

C

E

C

E

C

C

E

E

C

E

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

C

E

E

E

C

E

E

C

C

C

E

C

E

C

E

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

C

C

C

E

C

C

C

E

E

E

C

E

C

C

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

E

E

C

E

E

E

C

C

E

E

C

C

E

C

E

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

C

C

C

E

C

C

C

E

E

C

C

E

E

E

E

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

C

E

C

C

C

E

C

C

E

C

C

C

C

C

E

Item
Gabarito

2º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

E

E

E

C

E

C

C

C

E

E

E

E

E

E

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

E

E

C

C

C

C

C

E

E

C

C

E

E

C

E

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

E

C

C

E

C

E

E

C

E

E

C

C

E

C

E

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

E

E

E

C

C

E

E

C

C

E

E

E

C

C

C

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

C

E

C

E

E

C

C

E

E

E

C

E

E

E

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

E

C

C

E

E

C

C

E

C

E

E

E

E

C

C

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

E

C

E

C

E

C

E

E

C

C

E

C

C

E

E

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

C

C

E

C

E

C

C

E

C

C

E

E

C

E

C

Item
Gabarito

3º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

C

C

E

C

C

E

C

C

C

E

E

E

C

C

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

E

C

C

E

E

C

C

E

E

C

C

E

E

C

E

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

C

E

C

E

C

E

C

C

E

C

C

E

E

E

E

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

E

C

E

E

E

E

E

E

E

C

E

E

C

C

C

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

C

E

E

C

C

C

E

E

C

C

E

E

C

E

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

E

E

C

E

C

C

E

C

C

E

C

E

E

C

E

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

C

C

C

C

C

E

E

E

E

C

C

E

C

E

C

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

C

C

E

C

E

C

E

E

C

E

E

C

E

C

E

Item
Gabarito

4º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

E

E

C

C

E

E

C

E

E

E

C

C

C

E

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

E

C

E

E

C

E

C

E

C

C

E

E

E

E

E

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

C

E

E

C

C

E

E

E

E

E

E

C

E

C

E

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

E

C

E

E

C

C

E

E

E

E

E

C

E

C

E

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

E

E

C

C

E

E

C

E

C

E

E

E

C

C

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

C

C

E

E

C

E

C

E

E

C

E

E

E

C

E

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

C

E

C

E

E

E

E

C

C

E

C

C

E

E

C

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

C

C

E

C

E

C

C

C

C

C

E

C

E

C

E

Item
Gabarito

5º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

C

C

E

C

C

E

E

E

C

E

C

E

E

C

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

C

C

E

C

C

C

E

C

C

E

E

C

C

C

C

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

E

E

E

C

E

C

E

E

C

E

E

E

E

C

E

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

C

E

C

E

C

C

C

E

C

E

C

E

C

C

E

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

C

E

E

C

E

E

C

E

C

E

E

C

E

C

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

E

E

C

E

E

C

E

C

C

E

E

C

E

C

C

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

E

C

E

E

E

C

C

C

C

E

C

C

C

C

E

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

E

C

C

C

E

E

E

C

E

C

C

C

E

C

C

Item
Gabarito

6º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

C

E

C

C

C

E

E

E

C

C

E

E

E

C

E

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

E

E

C

C

E

C

E

C

E

E

E

C

C

E

E

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

C

E

C

E

C

E

C

E

E

E

E

E

E

C

E

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

C

E

C

C

E

E

C

E

E

C

C

E

E

E

C

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

C

E

E

E

E

E

C

C

C

E

C

E

E

C

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

E

E

E

E

E

C

C

E

C

E

E

E

C

C

C

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

E

E

C

E

E

C

C

E

C

C

C

C

C

E

E

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

E

E

C

C

E

C

E

C

C

E

E

C

C

E

C

Item
Gabarito

7º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

C

E

C

E

C

E

E

E

E

E

E

C

E

E

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

E

C

C

C

C

C

E

E

E

E

C

C

E

E

C

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

C

E

C

C

E

E

E

C

C

C

E

C

C

C

C

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

C

E

C

C

C

E

C

E

E

C

C

E

C

E

E

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

E

E

E

E

C

E

C

C

E

E

E

C

C

E

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

C

E

C

C

C

C

C

E

E

C

E

C

C

E

C

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

C

E

C

E

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Item
Gabarito

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

C

C

E

E

C

C

E

C

C

E

E

E

E

C

C

8º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

C

E

C

E

C

C

E

E

E

C

C

E

C

C

E

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

E

C

C

E

E

E

E

E

C

E

C

C

C

E

C

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

E

C

E

C

C

E

E

C

E

E

C

E

C

C

E

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

E

C

E

C

C

E

C

C

E

E

C

E

C

E

C

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

C

E

E

C

C

C

C

E

E

C

E

C

C

E

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

C

E

E

C

C

C

C

E

E

E

C

E

C

E

C

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

E

E

C

C

C

C

E

C

E

E

C

C

C

C

E

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

E

C

E

C

C

C

E

E

E

C

C

C

C

C

E

Item
Gabarito

9º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

E

E

C

C

E

C

C

E

E

C

C

E

E

E

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

C

E

E

E

C

C

C

C

E

E

E

C

C

C

E

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

C

C

E

C

E

E

E

E

C

C

C

E

C

E

C

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

E

E

E

E

E

C

C

C

C

E

E

C

C

E

E

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

E

E

E

C

C

C

C

E

E

E

E

C

C

E

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

E

E

C

E

C

E

C

C

C

E

C

E

C

C

E

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

C

E

E

C

C

C

C

E

E

C

C

C

C

C

C

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

C

C

E

C

E

E

E

C

C

E

E

E

C

E

C

Item
Gabarito

10º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

E

E

E

C

C

C

E

C

E

C

C

E

C

C

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

C

C

C

E

E

E

C

E

C

E

E

C

C

E

E

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

E

C

C

E

E

C

E

C

C

E

E

E

C

C

C

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

E

E

C

C

E

E

E

C

C

E

E

C

E

E

E

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

C

E

E

C

E

E

E

C

C

C

E

C

E

E

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

E

C

C

E

C

E

C

C

E

E

E

E

C

C

C

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

C

E

E

C

E

C

C

C

E

C

C

C

C

E

E

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

C

C

C

E

C

E

E

C

C

E

E

C

E

E

C

Item
Gabarito

11º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

E

E

E

C

E

E

E

C

E

E

C

C

C

E

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

E

C

E

E

C

E

C

E

E

E

E

C

C

E

E

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

E

C

E

E

C

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

E

E

C

C

C

C

C

E

C

E

C

E

E

C

E

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

E

C

C

E

E

C

C

E

C

C

C

C

E

E

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

C

C

C

E

E

C

E

E

C

E

C

C

C

C

C

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

C

C

E

C

C

C

C

E

C

E

C

E

C

E

E

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

E

E

C

E

C

E

E

C

C

E

E

C

E

C

C

Item
Gabarito

12º SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gabarito

E

C

E

E

E

E

C

E

C

E

E

C

E

E

C

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gabarito

E

E

E

E

C

C

C

C

C

E

E

C

E

E

E

Item

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gabarito

E

E

E

C

C

E

C

C

C

E

E

C

C

C

E

Item

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gabarito

C

E

C

C

C

C

E

E

C

C

E

E

E

C

E

Item

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Gabarito

E

E

E

C

E

E

C

C

E

C

C

E

E

E

C

Item

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Gabarito

C

E

E

C

E

E

C

C

C

E

E

C

E

C

C

Item

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gabarito

E

C

C

C

C

C

C

E

E

E

E

C

E

E

C

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

E

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

C

C

E

C

Item
Gabarito

SIMULADO PCDF – ESCRIVÃO

