polícia federal

SIMULADO NACIONAL PRF
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Ao receber este caderno de prova, confira inicialmente se os seus dados pessoais estão corretos e coincidem com o que
está registrado na sua Folha de Respostas. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua
Folha de Respostas, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente divergência quanto aos seus dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
2. Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da Folha de
Respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: Com Estratégia tudo é possível!
O descumprimento dessa instrução implicará a anulação da sua prova e a sua eliminação no concurso.
3. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.
4. Você recebeu este PDF contendo sua folha de respostas e 120 questões objetivas com duas alternativas. Resolva a prova
entre 08h30 e 13h30. Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer
da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas. Após resolver o simulado, visite o site do Estratégia ou abra sua
caixa de email, para acessar o link do preenchimento do cartão de respostas eletrônico até as 13h30. Se você pular ou
deixar de resolver algumas questões, não precisa preenchê-las no cartão de respostas. Assim que você terminar de
preencher o cartão de respostas eletrônico, o sistema vai mostrar a sua nota.
5. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe a sua Folha de Respostas e deixe o local de prova.
Participando do simulado e preenchendo o formulário de respostas, sua pontuação integrará o ranking
automaticamente. Desta forma, se você ainda não conseguiu estudar todo o edital da PF, você pode
verificar como está seu rendimento no ranking.

PORTUGUÊS – PROF. DÉCIO TERROR
Texto 1
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem
no Distrito Federal, exceto para:
I - manter a integridade nacional;
II - repelir invasão estrangeira ou de uma
5 unidade da Federação em outra;
III - pôr termo a grave comprometimento da
ordem pública;
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos
Poderes nas unidades da Federação;
10

V - reorganizar as finanças da unidade da
Federação que:
a) suspender o pagamento da dívida fundada por
mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de
força maior;

15

b) deixar de entregar aos Municípios receitas
tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos
prazos estabelecidos em lei;
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou
decisão judicial;

20

VII - assegurar a observância dos seguintes
princípios constitucionais:

30

3. Infere-se do texto que a intervenção militar
pode ocorrer no caso de pôr termo a grave
comprometimento da ordem pública.
4. O texto é normativo e segue um padrão
estrutural de paralelismo, tendo em vista que os
segmentos enumerados ora têm base verbal,
como “manter” (linha 3), “repelir” (linha 4), ora
têm base substantiva, como “forma” (linha 22),
“direitos” (linha 24).
5. Na linha 29, o vocábulo “compreendida” pode
ser substituído por entendida, mantendo-se o
sentido e a lógica textual.
6. Na linha 5, o substantivo “unidade” é núcleo
de um termo agente, enquanto “outra” (linha 5)
é núcleo de um termo paciente.
7. Na linha 19, preservam-se a correção
gramatical e a coerência se o adjetivo “judicial”
se flexionar no plural (judiciais).
8. Na linha 30, em relação aos elementos de
coesão do texto, há elipse do substantivo
“aplicação” imediatamente antes do adjetivo
“proveniente”.

b) direitos da pessoa humana;

9. Com a Reforma Ortográfica, assinada em
1994, o verbo para perdeu o acento, o qual o
diferenciava da preposição para. O mesmo
ocorreu com o verbo “pôr” (linha 6), o qual tinha
acento para se diferenciar da preposição por.

c) autonomia municipal;

Texto 2

d) prestação de contas da administração pública,
direta e indireta.

É preocupante a utilização das Forças Armadas
em uma operação com nítido caráter políticoeleitoral

a) forma republicana, sistema representativo e
regime democrático;

25

2. O texto caracteriza-se como injuntivo, tendo
em vista a enumeração de ações a serem
realizadas.

e) aplicação do mínimo exigido da receita
resultante de impostos estaduais, compreendida
a proveniente de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/c
onstituicao.htm

Considerando as ideias e estruturas
linguísticas do texto 1, julgue os itens a
seguir.
1. Os infinitivos “suspender” (linha 12), “deixar”
(linha
15)
são
núcleos
de
segmentos
enumerados, os quais estão separados pelo sinal
de ponto e vírgula.

por Roberto Amaral — publicado 20/02/2018

Não se discute o estágio de descalabro a que
chegou o poder público no Estado e na cidade do
Rio de Janeiro – desgovernados e assaltados por
administrações ineptas e corruptas. Muito menos
5 está sob questão a violência urbana, um dos
indicadores do caos social, mas que a ele não se
cinge. Consabidamente, o Rio de Janeiro vem
sendo de longa data governado/assaltado por
uma súcia levada ao poder e chefiada pelo ex10 governador Sérgio Cabral em sociedade com o
então presidente da Assembleia Legislativa,
ambos, aliás, atualmente trancafiados.
Na verdade, essa crise — moral, política,
administrativa —, pervade todas as instâncias do
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poder público e se entranha no aparelho
repressor; o assalto se dá mediante a
promiscuidade de políticos-meliantes com um
empresariado corrupto, de que são símbolos as
máfias das empreiteiras e do transporte público
20 na capital fluminense. Esse tumor que infecciona
o Rio de Janeiro — mas que se espalha
fractalmente por todo o País — só recentemente
começou a ser sarjado. É o legado das
administrações do PMDB/MDB, o partido do
25 presidente da República.

mantendo-se a correção gramatical e o sentido
no texto.

O que está sob análise é o caráter da
intervenção federal (a primeira sob o regime da
Constituição de 1988), o significado e as
consequências da utilização das Forças Armadas
30 em operação com nítido caráter político-eleitoral.
Há que apontar a inocuidade da operação,
cessados os efeitos da pirotecnia. Cedo o fogo se
apaga e a dura realidade se impõe. A população
desesperada que no primeiro dia aplaude a
35 chegada de seus "salvadores" logo se voltará
para a rejeição, frustrada em sua esperança. Foi
assim na Maré: após um ano de "ocupação" e
gastos estimados em 600 milhões de reais, os
militares se retiraram e a comunidade voltou à
40 sua rotina de miséria e violência.

17. O vocábulo “cedo” (linha 32) é um adjetivo,
pois caracteriza o substantivo “fogo” (linha 32).

15

www.cartacapital.com.br

Considerando as ideias e estruturas
linguísticas do texto 2, julgue os itens a
seguir.
10. Já que os adjetivos “desgovernados” e
“assaltados” (ambos na linha 3) estão
flexionados no plural, a substituição do trecho “o
poder público no Estado e na cidade do Rio de
Janeiro – desgovernados e assaltados por
administrações ineptas e corruptas” (linhas 1 a
4) por os poderes públicos do Estado e da
cidade do Rio de Janeiro – desgovernados e
assaltados pelas administrações ineptas e
corruptas transmite correção gramatical
11. Na linha 14, a vírgula imediatamente após o
segundo travessão deve ser excluída para que o
trecho permaneça com correção gramatical.
12. Na linha 24, a vírgula pode ser substituída
por dois pontos, mantendo-se a correção e o
sentido no texto.
13. O texto 2
é dissertativo-expositivo,
impessoal e predomina o ponto de vista objetivo,
pois não se percebem considerações do autor,
seja por argumentos, seja por escolha vocabular.
14. Na linha 39, pode ser inserida uma vírgula
imediatamente antes da conjunção “e”,

15. O autor se mostra pessimista em relação à
intervenção federal, por considerar que ela pode
ser resultado de um jogo político do governo
federal, somado ao fato de já ter havido ação
militar nas favelas do Rio e os resultados não
terem sido tão relevantes.
16. Na linha 32, o vocábulo “se”, em suas duas
ocorrências, tem o mesmo valor morfossintático.

18. O último período do texto 2 pode ser assim
reconstruído: Foi assim na Maré. Após um
ano de "ocupação" e gastos estimados em
600 milhões de reais, os militares se
retiraram e a comunidade voltou a sua
rotina de violência e miséria.
19. Na linha 34, o vocábulo “que” inicia oração
de natureza restritiva.
Texto 3
Intervenção
federal:
um
conveniente
impedimento da reforma da Previdência
Com decisão do Governo, nenhuma alteração na
Constituição poderá ser realizada até o fim do
ano.
Para oposição, trata-se de uma saída honrosa
para derrota e mudança de agenda para o
Planalto.
Por Heloísa Mendonça, São Paulo, 17 Fev 2018

A decisão do presidente Michel Temer de
decretar uma intervenção federal inédita na
segurança pública do Rio de Janeiro até o fim de
2018 pode enterrar de vez a possibilidade da
5 reforma da Previdência ser votada neste ano.
Isso porque, enquanto a intervenção vigorar,
nenhuma alteração na Constituição poderá ser
feita, inclusive as propostas de emenda
constitucional (PEC) como a da mudança da
10 aposentadoria.
A oposição defende, no entanto, que a medida
foi exatamente calculada para criar uma cortina
de fumaça em relação à Previdência, já que há
meses o Planalto e seus articuladores políticos
15 não conseguem angariar os votos mínimos (308)
para aprovação da PEC, proposta que Temer
elegeu, com a bênção do mercado financeiro,
como sua prioridade desde que assumiu a
Presidência, mas que estava fadada ao fracasso
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caso fosse votada até o fim de fevereiro, como
programado. "Eles estavam derrotados na
Previdência, então precisam fazer um giro de
agenda. Sair de uma reforma impopular para
uma emergencial, apoiada pela população,
25 diante de uma visão de caos no Rio de Janeiro.
A intervenção federal agora vai dominar a pauta
do Congresso e da mídia", afirmou ao EL PAÍS o
deputado do PSOL Ivan Valente.

20

Em discurso logo após a assinatura do decreto
da intervenção federal, Temer fez questão de
ressaltar, entretanto, que, o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do
Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), darão
continuidade à tramitação da reforma da
35 Previdência. "Quando ela estiver para ser votada
- segundo a avaliação do Legislativo -, farei
cessar a intervenção. O trabalho de segurança
federal no Rio será mantido sem alteração
durante esse período", afirmou o presidente
justificando que a reforma é importante para o
futuro do país.

30

https://brasil.elpais.com/brasil

Considerando as ideias e estruturas
linguísticas do texto 3, julgue os itens a
seguir.
20. Na linha 11, o conectivo “no entanto”, por
ter valor de contraste, pode ser substituído pela
conjunção coordenativa adversativa “mas”,
mantendo-se a correção gramatical e o sentido.
21. As aspas foram utilizadas no texto para
marcar citações diretas, ou seja, afirmações de
outras pessoas dentro do texto.
22. A primeira ocorrência da contração “da”, na
linha 4, pode ser desenvolvida para de a,
mantendo-se o sentido e transmitindo correção
gramatical.
23. A expressão “de decretar uma intervenção
federal inédita na segurança pública do Rio de
Janeiro até o fim de 2018” (linhas 1 a 3)
completa o sentido do substantivo “decisão”
(linha 1) e “do presidente Michel Temer” (linha
1) caracteriza esse mesmo substantivo.
24. Na linha 31, a vírgula após a palavra “que”
deve ser excluída, a fim de manter a correção
gramatical do trecho.
25. A fim de manter o mesmo sentido e a
correção
gramatical,
pode-se
substituir
“inclusive” (linha 8) por mesmo.
26. A conjunção “como” (linha 20) tem valor
adverbial de conformidade, motivo que permite

a substituição de “como programado” por
consoante estava programado, mantendo-se
a correção gramatical e o sentido no texto.
27. A expressão “enquanto a intervenção
vigorar, nenhuma alteração na Constituição
poderá ser feita” (linhas 6 a 8) pode ser
substituída por durante a vigência da
intervenção,
alteração
alguma
na
Constituição
poderá
ser
realizada,
mantendo-se a correção gramatical e o sentido
no texto.
28. O pronome demonstrativo na expressão
“neste ano” (linha 5) está sendo empregado com
o recurso de tempo presente, o mesmo
empregado na expressão “durante esse período”
(linha 39).
29. O período “Sair de uma reforma impopular
para uma emergencial, apoiada pela população,
diante de uma visão de caos no Rio de Janeiro.”
(linhas 23 a 25) está sendo empregado no texto
como explicitação e esclarecimento da expressão
anterior “fazer um giro de agenda” (linhas 22 e
23).
30. A preposição “para”, nas linhas 12, 16 e 23,
está sendo empregada com o mesmo sentido.

INFORMÁTICA – PROF. VICTOR DALTON
31. É correto conceituar extranet como uma
rede de informações internas de uma
organização,
que
tem
como
objetivo
compartilhar dados e informações para os seus
colaboradores,
usuários
devidamente
autorizados a acessar essa rede.
32. A opção que permite excluir os dados de
navegação do Google Chrome apaga da memória
do computador Histórico de navegação, Histórico
de download, imagens e arquivos armazenados
em cache, cookies e outros dados do site,
senhas, dentre outros.
33. Na guia Dados do Microsoft Excel 2016, é
possível acionar a funcionalidade Classificar, que
realiza a ordenação de informações em uma
planilha, permitindo a aplicação de um ou mais
critérios de classificação em diferentes colunas.
34. Por meio das teclas de atalho, é possível
acessar diretamente algumas funcionalidades do
ambiente Windows. Essas opções no teclado
permitem ações rápidas. Por exemplo, CTRL +
SHIFT + DEL acessa o Gerenciador de Tarefas.
35. O antimalware é a solução que permite
filtrar tentativas de acessos não autorizados
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oriundos de outros ambientes e redes externas,
contribuindo para a melhora do estado de
segurança da
informação de ambientes
computacionais.

46. Ao realizar uma pesquisa na Internet, o
Google usa automaticamente a grafia mais
comum de uma palavra, mesmo que o usuário
não tenha digitado a palavra corretamente.

36. O Linux, por ser considerado software livre,
não pode ser comercial nem sua cópia pode ser
oferecida mediante pagamento.

47. A URL twitter.com disponibiliza um serviço
de rede social que permite aos usuários a criação
de um microblogue, no qual podem ser postados
textos de, no máximo, 140 caracteres.

37. No MS Excel, o procedimento denominado
referência absoluta possibilita que, ao se copiar,
na planilha, a fórmula de uma célula para outra
célula, o programa ajuste automaticamente a
fórmula para que ela se adapte à nova célula.
38. No
Excel
2016,
a
fórmula
=RAIZ(SOMA(C5:C15)) não pode apresentar
erro, pois o Excel permite que uma função possa
ser adicionada dentro de outra função.
39. No Word 2016, ao se clicar, com o botão
esquerdo do mouse, no botão "Inserir Citação",
localizado na guia Referências, grupo Citações e
Bibliografia, será possível inserir a referência
bibliográfica de um autor, para, posteriormente,
incluir esta citação na bibliografia do documento.
40. Para que o Modo de Exibição do
Apresentador do PowerPoint 2016 seja utilizado,
é necessário o uso de, no mínimo, dois
monitores: um para que o apresentador tenha a
visão do eslaide atual e outro para que ele
visualize o próximo eslaide a ser mostrado ao
público.
41. Os arquivos do pacote LibreOffice podem ser
armazenados
e
posteriormente
abertos
utilizando-se os aplicativos de versões recentes
do pacote Microsoft Office.
42. A URL www.estrategiaconcursos.com.br
contém o endereço IP de localização da máquina
onde está armazenada a página web.
43. Apesar de o Mozilla Firefox apresentar
alguns motores de busca disponíveis para o
usuário, é possível incluir novos motores de
busca disponibilizados por sítios na Web.
44. Quando se tem instalado um programa
cliente de email no computador e se acessa os
emails, estes são imediatamente baixados do
servidor para o computador, não podendo ser
acessados a partir de outro equipamento.
45. Ao contratar e utilizar um serviço de
computação em nuvem para armazenar seus
dados, o usuário perde a governança sobre esses
dados, por não visualizar como eles são
submetidos
aos
processos
de
becape,
armazenamento e controle de segurança.

48. No explorador de arquivos do Windows 10,
é possível fixar as pastas favoritas na
funcionalidade acesso rápido, que lista, além das
pastas fixadas, as usadas recentemente e
também os arquivos usados com mais
frequência.

RACIOCÍNIO LÓGICO – PROF. ARTHUR LIMA
Considerando a proposição P abaixo e os
conceitos
relativos
à
lógica
de
argumentação, julgue os próximos itens.
P: “Caso eu estude com o Estratégia Concursos
e seja aprovado no próximo concurso da Polícia
Federal para o cargo dos meus sonhos,
organizarei um churrasco na casa da minha
família com o meu primeiro salário e convidarei
o professor Arthur Lima para participar”.
49. A proposição P equivale a: “Se não organizei
um churrasco na casa da minha família com o
meu primeiro salário ou não convidei o professor
Arthur Lima para participar, então não fui
aprovado no próximo concurso da Polícia Federal
para o cargo dos meus sonhos e não estudei com
o Estratégia Concursos”
50. A negação da proposição P é equivalente a:
“Fui aprovado no próximo concurso da Polícia
Federal e estudei com o Estratégia Concursos, e
não organizarei um churrasco na casa da minha
família com o meu primeiro salário ou não
convidarei o professor Arthur Lima para
participar”.
51. A tabela-verdade da referida proposição,
construída a partir dos valores lógicos das
proposições simples que a compõem, tem mais
de 8 linhas.
52. Sabendo que a proposição se mostrou falsa,
pode-se garantir que o autor desta frase foi
aprovado no próximo concurso da Polícia
Federal.
53. Considere que a proposição Q é dada por
“Organizei um churrasco na casa da minha
família com o meu primeiro salário e convidei o
professor Arthur Lima para participar”, e que a
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proposição R é dada por “Fui aprovado no
concurso da Polícia Federal para o cargo dos
meus sonhos”.
Neste caso, o argumento formado pelas
premissas P e Q e pela conclusão R é inválido.

que as distâncias entre estes policiais, dois a
dois, sejam de 13, 5 e 12 metros. Pode-se
afirmar que, ao se somar dois dos ângulos
internos deste triângulo, obtém-se o valor do
terceiro ângulo.

Uma Superintendência da Polícia Federal
fez uma pesquisa entre 500 filhos de seus
Policiais. Nessa pesquisa, encontrou os
seguintes resultados:

62. No quadrado ABCD abaixo, a área do
triângulo AEC é inferior a 50cm2.

• 160 filhos querem ser Policiais;
• 180 filhos querem ser Astronautas;
• 190 filhos querem ser Bombeiros;
• 20 filhos querem ser Policiais e Bombeiros;
• 40 filhos querem ser Policiais e Astronautas;
• 30 filhos querem ser Bombeiros e Astronautas;
e,
• 10 filhos querem ser Policiais, Bombeiros e
Astronautas.
54. O número de filhos que querem ser apenas
Bombeiros supera em 10 unidades o número de
filhos que querem ser Policiais
55. O número de filhos que não querem
nenhuma das três profissões citadas (Policiais,
Astronautas e Bombeiros) é inferior a 55.
56. A probabilidade de se sortear, ao acaso e
com reposição, um filho que pretende ser
somente Astronauta e um filho que pretende ser
apenas Policial e Bombeiro é superior a 1%
57. O número de formas de se escolher 3 filhos
que pretendem ser Bombeiros e Astronautas
para uma visita à Polícia Federal é superior a
4.000.
58. A proposição “Ele quer ser bombeiro e
policial ou quer ser astronauta” é verdadeira
para mais de 195 filhos
A respeito de
geométricos
e
próximos itens.

problemas
matriciais,

aritméticos,
julgue
os

59. Sabendo que o determinante da matriz A
vale 10, e que a ordem desta matriz é 3, então
o valor da expressão det(2A) + det(A2) + det(At)
+ 3.det(A-1) é superior a 191
60. O sistema linear a seguir possui mais de três
soluções:
x+y+z=1
2x + y – z = 3
x+z=1
61. Suponha que, em determinada operação,
três Policiais Federais estejam dispostos nos
vértices de um triângulo imaginário, de modo
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ATUALIDADES – PROF. LEANDRO SIGNORI
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou
nesta quarta-feira, 21, em coletiva no Palácio do
Planalto, que a transferência de refugiados
venezuelanos que estão em Roraima para outros
Estados deve começar em 15 dias. Amazonas e
São Paulo serão os primeiros a receber os
imigrantes.
Ainda de acordo com o ministro, o Comitê
Federal de Assistência Emergencial, que trata da
crise dos refugiados venezuelanos, deve custar
aos cofres públicos inicialmente R$ 70 milhões.
Uma das primeiras ações deve ser a construção
de dois abrigos - um em Boa Vista e um
Pacaraima - para que seja feita a triagem dos
refugiados. Segundo ele, é preciso vencer "essa
invasão”.
Internet: <estadão.com> (com adaptações).

Considerando
o
texto
apresentado,
publicado em fevereiro deste ano, e os
múltiplos aspectos a ele relacionados,
julgue os seguintes itens.
63. A atual migração de venezuelanos para o
Brasil decorre da grave crise econômica e social
pela qual passa a Venezuela, com a escassez de
alimentos, remédios e outros gêneros de
primeira necessidade.
64. Como forma de buscar a solução para os
problemas atuais que afligem a sociedade
venezuelana, o governo e a oposição firmaram
um inédito pacto nacional, resultado do diálogo
promovido pelo Vaticano, em Honduras.
65. Por ser o estado menos populoso do Brasil e
não dispor de estrutura suficiente, o governo do
estado de Roraima não tem realizado esforços
para o acolher e prestar assistência aos
migrantes venezuelanos, motivo pelo qual o
governo federal anunciou um programa
emergencial de assistência e de acolhimento aos
venezuelanos que estão migrando para o Brasil.
66. O Brasil é conhecido por ser um país que não
impõe severos controles e obstáculos `
a migração
de estrangeiros, o que faz com que o número de
estrangeiros residentes no país esteja acima da
média mundial de imigrantes em comparação
com a sua população total.

Entre tantas mazelas sociais destacadas pela
Beija-Flor no encerramento da segunda noite de
desfiles na Sapucaí, chamou atenção um alerta
para a crescente onda de violência, disseminada
também nas torcidas de futebol, no Rio e no país.
Uma das alegorias da escola de Nilópolis
destacou cenas de assalto, arrastão, vítimas de
balas perdidas e policiais mortos - imagens que
se tornaram comuns ao cotidiano das grandes
cidades e que, segundo o enredo, são
consequências do abandono do povo pelas
autoridades,
definidas
como
ratos
e
sanguessugas do "terror brasileiro".
A representação da violência no Sambódromo se
materializou em diversas regiões do Rio.
Uma onda de violência em meio ao carnaval de
rua, que teve três arrastões na Praia de Ipanema
em menos de 24 horas, pôs em xeque o
planejamento da segurança para a folia carioca.
Internet: <globo.com> (com adaptações).

No que se refere aos múltiplos aspectos
relacionados a violência e a segurança
pública no Brasil, julgue os próximos itens.
67. A intervenção federal, de caráter militar, no
Rio de Janeiro, limita-se à área de segurança
pública e tem como objetivo pôr termo ao grave
comprometimento da ordem pública no Estado.
68. De acordo com instituições e estudiosos do
tema, entre as causas da elevada violência
urbana no Brasil estão a facilidade de acesso a
armas de fogo, a desigualdade social e a
urbanização acelerada e desordenada, que
provoca o inchaço das periferias e a favelização.
69. As rebeliões ocorridas, nos últimos anos,
revelam algumas características do sistema
prisional brasileiro na atualidade, como a
superlotação e o poder de facções criminosas
que impõe regras de sobrevivência e convivência
no interior de presídios.
70. A
presença
do
Estado
em
áreas
conflagradas, geralmente redutos mais pobres
das cidades, promovendo ações permanentes
em saúde, educação, segurança, moradia, lazer,
cultura etc., de modo a impedir que grupos
criminosos exerçam domínio territorial é
considerada uma das soluções para a redução da
violência e da criminalidade no Brasil.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
PROF. HERBERT ALMEIDA

de advocacia, ainda que com autorização de
autoridade judiciária competente.

Considerando
as
disposições
constitucionais aplicáveis aos agentes
públicos e ainda a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, julgue os itens a
seguir.

78. É direito do defensor, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos
de
prova
que,
já
documentados
em
procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de polícia judiciária, digam
respeito ao exercício do direito de defesa.

71. As provas de títulos, no âmbito dos
concursos públicos, podem ostentar caráter
eliminatório, desde que se trata de cargo de nível
superior, tendo em vista a natureza e a
complexidade das atribuições.
72. Uma vez extinta a punibilidade de servidor
público em virtude da prescrição, a autoridade
julgadora do processo administrativo disciplinar
deverá
providenciar o arquivamento
da
apuração, determinando apenas que se efetue o
registro do fato nos assentamentos individuais
do servidor.
Julgue os itens a seguir sobre a
responsabilidade civil do Estado e as
licitações públicas, tendo como referência
os entendimentos do Supremo Tribunal
Federal e a legislação aplicável.
73. É prescritível a ação de reparação de danos
à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
74. Se o Departamento de Polícia Federal
desejar adquirir armas de fogo de uso restrito,
será obrigatória a adoção da concorrência como
modalidade licitatória, uma vez que as
características desse objeto impedem a adoção
do pregão, que se destina somente à aquisição
de bens e serviços comuns.

DIREITO CONSTITUCIONAL
PROF. RICARDO VALE
75. Réu em processo criminal não poderá
exercer o ofício de Presidente da República. Não
há impedimento, todavia para que réus em
processo criminal exerçam a presidência da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
do Supremo Tribunal Federal (STF).
76. Segundo o STF, o exercício do direito de
greve, sob qualquer forma ou modalidade, é
vedado aos policiais civis e a todos os servidores
públicos que atuem diretamente na área de
segurança pública.
77. É ilícita a prova obtida por meio de escuta
ambiental instalada durante a noite em escritório

DIREITO PENAL – PROF. RENAN ARAÚJO
79. Durante perseguição policial, um dos
criminosos começa a atirar contra os policiais.
Pedro, um dos policiais que estava na viatura em
perseguição, saca sua pistola e dispara contra o
criminoso, que vem a óbito.
Neste caso, embora a conduta do policial esteja
acobertada por excludente de ilicitude, não há
que se falar em estrito cumprimento do dever
legal.
80. Situação hipotética: Paulo, maior e capaz,
juntamente com Maria, sua namorada, também
maior e capaz, subtrai a carteira de seu pai,
Silas, que possui 58 anos.
Assertiva: Neste caso, Paulo e Maria praticaram
o crime de furto simples, mas Paulo será
beneficiado pela causa de isenção de pena
relativa ao fato de o crime ter sido praticado
contra ascendente. Maria não será beneficiada
pela referida causa de isenção de pena por não
ser filha da vítima.
81. Situação hipotética: Tiago, maior e capaz,
se divertia numa festa quando, em razão da
imprudência na ingestão de álcool, acabou se
embriagando completamente. Saindo dali, Tiago
agrediu
fisicamente
o
manobrista
do
estacionamento, após uma discussão, causandolhe debilidade permanente na audição.
Assertiva:
Neste
caso,
Ricardo
deverá
responder pelo crime de lesão corporal grave,
pois a situação de embriaguez narrada não gera
inimputabilidade penal, conforme previsão
expressa no Código Penal, tendo sido adotada a
teoria da actio libera in causa.
82. O crime de peculato admite forma culposa,
que ocorre quando o agente, culposamente,
concorre para o crime praticado por outra
pessoa. Neste caso, se houver a reparação do
dano antes da sentença irrecorrível, será extinta
a punibilidade; caso a reparação do dano se dê
após a sentença irrecorrível, a pena será
reduzida pela metade. Ademais, segundo o
entendimento do STJ, caso o prejuízo aos cofres
públicos seja ínfimo, será possível a aplicação do
princípio da insignificância, desde que presentes
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os demais requisitos que autorizam a aplicação
de tal princípio.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
PROF. RENAN ARAÚJO
83. Situação hipotética: Paulo foi vítima de
um crime de ação penal pública incondicionada,
praticado por José. Uma vez relatado e concluído
o inquérito policial, o MP requer ao Juiz o
arquivamento do inquérito, que é arquivado pelo
magistrado.
Assertiva: neste caso, se o inquérito policial
tiver sido arquivado com base na existência de
causa extintiva da punibilidade, como a
prescrição, não será cabível a retomada futura
das investigações, ou seja, a decisão de
arquivamento fará coisa julgada material.
84. O exame de corpo de delito é indispensável
nos crimes que deixam vestígios, também
chamados de crimes não transeuntes. O referido
exame pericial deve ser realizado por perito
oficial ou, em sua ausência, por dois peritos não
oficiais,
preferencialmente
portadores
de
diploma de nível superior.
85. Daniel foi preso em flagrante por policiais
militares no momento em que roubava o cordão
de uma mulher que passava pela rua.
Neste caso, pode-se dizer que houve flagrante
próprio, devendo a autoridade policial comunicar
o fato e o local em que o preso se encontre,
imediatamente, ao Juiz competente, ao MP e à
família do preso, ou à pessoa por ele indicada.
86. Situação hipotética: Bruno cumpriu
medida socioeducativa quando era menor de
idade, em razão da prática de ato infracional
análogo ao crime de roubo. Neste momento,
Bruno, já maior de idade e capaz, está
respondendo a processo criminal pelo crime de
furto qualificado.
Assertiva: neste caso, presentes os demais
requisitos, o Juiz poderá decretar a prisão
preventiva de Bruno, se houver prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria.
Inclusive, o fato de Bruno ter cumprido
anteriormente medida socioeducativa pode ser
usado pelo Juiz para corroborar a necessidade de
decretação da prisão preventiva para a garantia
da ordem pública.

NOÇÕES DE CONTABILIDADE
PROF. GABRIEL RABELO
87. Julgue o item a seguir.
Se houver liquidação de entidade em situação
líquida nula ou também conhecida como
equilibrada, o ativo será suficiente apenas para
o pagamento das obrigações com terceiros, não
sendo suficiente para o pagamento do capital
próprio.
88. As contas retificadoras acompanham as
respectivas contas principais no balanço
patrimonial, e devem ser lançadas sempre com
sinal oposto ao do lançamento das contas que
retificam.
89. Insubsistência ativa e insubsistência do
passivo são termos sinônimos e correspondem
ao desaparecimento de um passivo, o que
implica a geração de uma receita.
90. A compra de uma mercadoria à vista, com
desconto incondicional, é um fato contábil misto
que aumenta o patrimônio da entidade.
91. As demonstrações contábeis apresentadas
pelas sociedades anônimas de capital fechado
têm de ser elaboradas de acordo com as mesmas
normas aplicáveis às sociedades anônimas de
capital aberto expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários.
92. Julgue o item subsequente, no que se refere
à adequação da classificação contábil dos
eventos no balanço patrimonial de uma
companhia aberta.
93. Situação hipotética: Uma empresa mudou
seu critério de avaliação de custos de estoque de
PEPS para média ponderada móvel.
Assertiva: Nessa situação, se houver deflação
no mercado dos produtos da empresa, a
mudança de critério contábil adotada tenderá a
reduzir o lucro bruto da empresa no exercício.
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94. A tabela seguinte mostra os saldos
contábeis, em reais, de determinada empresa,
em 31/7/20X6.

96. Considere que o valor contábil líquido de um
equipamento industrial seja R$ 10.000, o valor
em uso, R$ 9.000 e o valor líquido de venda, R$
10.100. Nessa situação, caso a empresa deseje
continuar usando o bem em seu processo
produtivo, deverá ser constituída provisão, para
a redução ao valor recuperável, de R$ 1.000.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(ORÇAMENTO PÚBLICO) – PROF. SÉRGIO MENDES
A respeito dos princípios, dos instrumentos
e da receita pública, julgue os itens
seguintes:
97. Como partes integrantes do processo
orçamentário,
os
três
instrumentos
orçamentários preconizados pelo art. 165 da
CF/88 devem obedecer ao princípio da
universalidade.
98. Considere que uma unidade aeroportuária
da Polícia Federal, localizada em uma sala da
própria instituição, tenha sido desativada em
virtude da ausência de voos internacionais no
aeroporto, e a área de ocupação tenha sido
submetida a licitação pública para exploração
comercial por uma empresa privada. Nesse caso,
a receita proveniente do aluguel seria
classificada como receita de capital, pois
remunera o investimento do Departamento de
Polícia Federal no imóvel.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E
PÚBLICA – PROF. RODRIGO RENNÓ
99. O modelo burocrático da administração
pública é dinamizado por meio da concessão de
liberdade gerencial aos gestores públicos,
aspecto essencial para que seja garantida a
cobrança de resultados e para o estabelecimento
de metas e condições de accountability.
Tendo como referência essas informações,
julgue o próximo item.
O valor da receita líquida de vendas obtido a
partir das contas apresentadas é superior a R$
900.000,00
95. Sobre a Estrutura Conceitual Básica da
Contabilidade – CPC 00, julgue o item
seguinte.
A verificabilidade, uma das características
qualitativas de melhoria, é aquela que garante a
uniformidade das demonstrações contábeis,
dando segurança ao usuário sobre a adoção de
métodos semelhantes para contabilização de
itens idênticos.

100. A reforma administrativa de 1967,
realizada por meio do Decreto-lei n.º 200,
ampliou a administração direta, concentrando
poder nos ministérios e limitando a flexibilidade
na atuação das fundações e empresas públicas.
101. Segundo a teoria contingencial, não há
modelo organizacional exclusivo nem modelo
melhor que outro. Cada situação demanda uma
análise específica e uma solução que tenha tido
sucesso em uma organização não garante o
sucesso nas demais.
102. O clima organizacional é formado por
hábitos, crenças, valores, tradições e normas
não escritas da organização.
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103. Em uma análise SWOT, o alto número de
analistas capacitados na Polícia Federal é
considerado uma oportunidade para o órgão.
104. Os tipos de controle são o preventivo, que
ocorre antes das operações iniciarem; o
simultâneo, que ocorre enquanto os planos estão
sendo implementados; e o posterior, que enfoca
o uso da informação sobre os resultados, no
intuito de corrigir desvios em relação aos
padrões aceitáveis.
105. Atualmente, consideramos que nem todos
os indivíduos têm potencial para exercer a
liderança e para utilizar todos os seus estilos,
pois existem características ou qualidades
pessoais como carisma, propósito e realização
que possibilitam a atuação do líder.

111. Nos últimos anos, a recessão econômica
fez com que muitos recursos (capital e mão-deobra) ficassem ociosos. Para a retomada da
economia e consequente aumento de produção,
é necessário que haja expansão da Fronteira da
Possibilidades de Produção.
112. O custo de oportunidade é definido como o
melhor uso alternativo para um determinado
fator de produção. Lucro normal é aquele em que
a receita total supera os custos de oportunidades
dos fatores envolvidos no processo produtivo.
113. Em curto prazo, tanto empresas em
concorrência
perfeita
quanto
empresas
oligopolistas maximizam seus lucros quando as
suas receitas marginais igualam os custos
marginais.

106. Caso se busque motivar um colaborador
que tenha alta necessidade de afiliação nos
termos propostos pela teoria das necessidades
adquiridas, deve-se considerar que pessoas com
essa característica preferem trabalhar sozinhas.

114. Caso um agente da polícia federal seja
aprovado no concurso de delegado - assumindo
o cargo, cuja remuneração é mais alta -, é
correto afirmar que sua curva de demanda será
deslocada para a direita.

NOÇÕES DE ECONOMIA
PROF. HEBER CARVALHO

115. As regras rígidas para a aquisição legal de
armas no Brasil faz com que estes bens sejam
considerados escassos. É difícil comprar e vender
estes bens. É correto afirmar que a flexibilização
do Estatuto do Desarmamento tende a elevar a
elasticidade preço da demanda por estes bens.

107. Até o segundo semestre de 2017, foram
expedidos, na operação Lava Jato, 210
mandados de condução coercitiva. Supondo uma
função de produção de número de conduções
com retornos crescentes de escala, então, se
aumentarmos em 50% o número de servidores
da PF e da Justiça Federal e, ao mesmo tempo,
aumentarmos em 50% os meios disponíveis dos
órgãos, o número de conduções deve aumentar
também em 50%.
108. Em Dezembro de 2016, foi aprovado um
aumento de salários para as carreiras da PF, PRF
e DNIT. É esperado que a restrição orçamentária
dos integrantes dessa carreira seja deslocada
para a direita e nada aconteça com o seu mapa
de preferências.
109. Suponha uma cesta de consumo de um
agente da Polícia Federal formada por pistolas
Glock G35 e munições .40. O mapa de
preferências forma um conjunto linear.
110. A operação Lava Jato prendeu diversos
diretores e executivos de empreiteiras que
negociavam contratos superfaturados com o
governo federal. Ficou clara a formação de um
oligopólio, na modalidade de cartel. Este tipo de
mercado tem como consequência a cobrança de
preços superiores aos custos marginais.

116. Um dos princípios de economia reside no
fato de que as pessoas pensam mais nas
variáveis marginais, e não nas variáveis totais.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL
PROF. PAULO GUIMARÃES
117. De acordo com o que reza a Lei
7.102/1983, os serviços de vigilância e de
transporte de valores não podem ser realizados
pela mesma empresa.
118. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entende ser inconstitucional a vedação
genérica à liberdade provisória insculpida no art.
44 da Lei 11.343.
119. O crime de posse ou porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito é inafiançável.
120. A perda do cargo público do condenado
pelo crime de tortura dispensa fundamentação
concreto, tratando-se de efeito automático da
condenação.
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PROVA DISCURSIVA – PROF. CARLOS ROBERTO
Texto
Sociedades enlutadas, feridas e amedrontadas pelo terror tendem a chancelar o
nacionalismo exacerbado, a xenofobia, o preconceito e a militarização. Mesmo
democracias evoluídas como o Reino Unido, a França, a Alemanha e os Estados Unidos,
quando atingidas por atentados, passam a sofrer pressão de seus cidadãos por
isolamento e restrições a estrangeiros.
É exatamente isso o que os terroristas almejam – um mundo dividido por suspeitas e
ódios raciais, étnicos, religiosos e culturais. Eles contam com o medo para atingir seus
propósitos.
Por isso, o terrorismo tem que ser combatido de forma implacável, com vigilância e
punição, mas também com prevenção e inteligência. Evitar atentados deve ser o ponto
prioritário dos governos e das autoridades, com a compreensão e a ajuda dos cidadãos.
Já não há dúvida de que nenhum país do mundo está livre da ameaça terrorista, que
também se vale da tecnologia para ampliar o seu alcance.
O desafio das sociedades pacíficas e civilizadas é responder com maior eficiência na
repressão e na prevenção, com o fortalecimento da democracia e com justiça.
Clicrbs, 25/07/2016 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto
dissertativo acerca do tema do terrorismo na atualidade.

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

1. a escalada terrorista no mundo atual; [valor: 4,00 pontos]
2. relação entre terrorismo e Islamismo; [valor: 4,00 pontos]
3. democracia e cooperação internacional como meios de contenção ao terrorismo.
[valor: 4,00 pontos]
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Linha

SIMULADO PF - TEXTO DEFINITIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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SIMULADO NACIONAL PF
INSTRUÇÕES

NOME:
* Ao receber o caderno de provas, confira atentamente se o tipo de caderno
coincide com o estabelecido nesta Folha de Respostas e leia atentamente as
instruções contidas na capa do caderno.
* Verifique o seu nome, o número da sua inscrição e os demais dados impressos
nesta Folha de Respostas.
* Escreva o seu nome e assine nos locais apropriados somente quando autorizado
pelo chefe de sala, no momento da idenficação.
* Marque as respostas nesta Folha de Respostas, no campo correspondente a
cada item.
* A Folha de Respostas é o único documento que será utilizado para a correção
eletrônica de sua prova objetiva. Não amasse, não dobre, nem rasure a sua

SALA

FOLHA DE RESPOSTAS. As marcações na Folha de Respostas só podem ser feitas
com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
Não será permitido o uso de lápis, lapiseira (grafite) e(ou) borracha.
* Em nenhuma hipótese haverá substituição desta Folha de Respostas por erro de
preenchimento do candidato.
* Não é permitida marca identificadora nesta parte da Folha de Respostas, exceto
a transcrição da frase.
* Após o preenchimento da Folha de Respostas passe as respostas para o
formulário ONLINE para participar do ranking geral do Simulado Gratuito PRF.
* O formulário pode ser acessado no blog do Estratégia Concursos.

PARA USO EXCLUSIVO
DO CHEFE DE SALA
CANDIDATO AUSENTE
SIM

SIMULADO NACIONAL PF
Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva no espaço abaixo, com a sua caligrafia usual, a frase indicada na instrução nº 2 da capa do seu caderno de provas.

QUESTÃO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

RESPOSTA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO

QUESTÃO

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

As marcações das respostas descritas ao lado, relativas
aos itens X, Y e Z, deverão ser feitas conforme a ilustração.

RESPOSTA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

QUESTÃO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

QUESTÃO

01
02
03

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

RESPOSTA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

RESPOSTA

C
C
C

E
E
E

resposta do item X = C
resposta do item Y = E
resposta do item Z = C

QUESTÃO

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

RESPOSTA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

QUESTÃO

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

RESPOSTA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Preencha os círculos completamente e com
nitidez, utilizando caneta esferográfica de
tinta preta.

