
 



 



PORTUGUÊS – PROF. DÉCIO TERROR 

Texto 1 

Petróleo com custo nacional baratearia 

gasolina, dizem analistas. 

Por Téo Takar, do UOL, em São Paulo 

Cerca de 80% do combustível consumido no 

Brasil é feito com petróleo nacional, enquanto só 

20% são importados. Mas por que, então, os 

preços no país dispararam com a alta no 

mercado internacional, como se todo nosso 

petróleo fosse importado? 

Se a Petrobras considerasse apenas os custos 

nacionais de produção, poderia vender gasolina 

e diesel por um preço bem abaixo do atual, 

segundo analistas. Ainda assim, a empresa 

conseguiria lucrar e não teria risco de quebrar. 

No entanto, reduzir os preços dos combustíveis 

para todos os brasileiros – e não apenas para os 

caminhoneiros – dependeria basicamente de 

uma decisão de Estado, com a Petrobras 

assumindo efetivamente o papel de companhia 

estatal, com gestão eficiente e transparente. 

Trata-se de uma mudança radical em relação ao 

modelo econômico neoliberal vigente na 

empresa hoje. 

https://economia.uol.com.br  

Considerando as ideias e estruturas 

linguísticas do texto 1, julgue os itens a 

seguir. 

1. Quanto à estrutura e intenção comunicativa, 

pode-se classificar o texto 1 como descritivo. 

2. Na linha 18, se o termo “de uma mudança 

radical” fosse flexionado no plural, o verbo 

“Trata” também deveria se flexionar no plural. 

3. A conjunção “e” (linha 11), além de ser uma 

conjunção aditiva, transmite textualmente um 

valor secundário de efeito, conclusão. 

4. A fim de manter a coesão, a coerência, a 

correção gramatical e o sentido original, cabe a 

inserção da conjunção “se” antes do verbo 

“reduzir” (linha 12). 

5. O período das linhas 3 a 6 pode ser reescrito 

da seguinte forma: Porém, não se entende o 

motivo de os preços no país dispararem 

com a alta no mercado internacional, como 

se todo nosso petróleo fosse importado. 

6. Na linha 19, conserva a correção gramatical e 

o sentido a substituição do adjetivo “vigente” 

pela estrutura oracional que vige. 

7. Os travessões nas linhas 13 e 14 podem ser 

substituídos por dupla vírgula, permanecendo o 

sentido e a correção gramatical. 

8. A expressão “é feito” (linha 2) pode ser 

substituída por são feitos, preservando-se a 

correção gramatical. 

Texto 2 

Petrobras usa o valor do 

petróleo internacional. 

Por Téo Takar, do UOL, em São Paulo 

O custo da produção nacional é estimado em US$ 

30 a US$ 40 o barril, mas a empresa usa como 

referência o petróleo internacional, que está 

custando cerca de US$ 80 por barril. Com isso, 

busca ter o maior lucro possível e agradar aos 

investidores privados, visto que é uma 

companhia de capital aberto, e não 100% 

estatal. 

A saída para a Petrobras vender combustível 

mais barato, dizem os analistas, também inclui 

um uso maior de suas refinarias, que hoje 

operam com dois terços de sua capacidade. 

Embora o país seja autossuficiente em petróleo, 

quase 20% dos combustíveis consumidos no país 

são importados. 

Desta forma, as decisões da Petrobras seriam 

orientadas em nome do interesse coletivo, e não 

apenas baseadas em critérios econômico-

financeiros. Mesmo atuando desta forma, a 

empresa conseguiria se sustentar no azul, se 

algumas regras fossem seguidas. 

https://economia.uol.com.br  

9. O verbo “dizem” (linha 10) tem um tom 

generalizante, isto é, não se refere a um sujeito 

explícito, mas ao conjunto de pensamento na 

sociedade hodierna. 

10. A oração concessiva “Mesmo atuando 

desta forma” (linha 19) poderia ser substituída 

por Ainda que atue. 

11. Entende-se do texto que a Petrobras, da 

forma como atua, não leva em conta o interesse 

coletivo, mas os critérios econômico-financeiros. 

12. Na linha 1, a preposição “em” pode ser 

substituída por entre, tendo em vista manter a 
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noção de intervalo de valores menor e maior, 

respectivamente, na expressão “US$ 30 a US$ 

40”. 

13. O emprego do modo subjuntivo na forma 

verbal “seja" (linha 13) depende sintaticamente 

da presença da conjunção “Embora" (linha 13). 

14. A vírgula após "internacional” (linha 3) 

sinaliza que a oração posterior tem natureza 

explicativa. 

Texto 3 

 

http://maisum.altervista.org 

15. O tema da charge (texto 3) é o mesmo do 

que foi veiculado nos textos 1 e 2. 

16. A palavra “substancia” está grafada 

erradamente, tendo em vista que deve haver 

acento gráfico em palavra paroxítona terminada 

em ditongo oral. 

17. O texto 3 é classificado como misto, tendo 

em vista que se estrutura em linguagem verbal 

e não verbal. Além disso, sua temática gira em 

torno da crítica aos produtos comercializados 

pela Petrobras. 

Julgue os próximos itens, relativos à 

redação oficial. 

18. Na redação de memorando, dado seu 

caráter de simplicidade e celeridade, devem-se 

empregar, sempre que possível, jargões. 

19. A redação oficial deve caracterizar-se 

pela impessoalidade, uso do padrão culto de 

linguagem, clareza, concisão, formalidade e 

uniformidade. 

20. A clareza é antes uma qualidade do que 

uma característica do texto oficial. Claro é o 

texto que consegue transmitir um máximo de 

informações com um mínimo de palavras. 

ATUALIDADES – PROF. LEANDRO SIGNORI 

A greve de caminhoneiros, que durou dez dias e 

paralisou o país, causando desabastecimento, 

afetando o funcionamento de escolas e hospitais, 

prejudicando a operação de termelétricas, 

deixando trabalhadores a pé, impondo prejuízos 

bilionários ao setor produtivo e levando o caos a 

aeroportos, expôs a incrível dependência ao 

transporte rodoviário, seja de cargas ou de 

passageiros. 

Não se pode dizer que esse equívoco, que vai na 

contramão do que ocorre em outras grandes 

economias do mundo — até porque, como se 

sabe, os combustíveis fósseis são um dos vilões 

do meio ambiente —, seja problema recente, 

mas, até por isso mesmo, houve tempo para que 

fosse ao menos atenuado. 

Nos anos 50, o país passou a priorizar o 

transporte rodoviário, a partir da indústria 

automobilística, e na abertura de estradas. 

Parecia um caminho bem pavimentado para o 

futuro. Mas vieram as crises do petróleo, no 

início e no fim dos anos 70. O modelo rateou, 

mas, essencialmente, não mudou. O transporte 

rodoviário até hoje mantém hegemonia 

avassaladora sobre o ferroviário, marítimo ou 

fluvial. 

Link: https://glo.bo/2JoFRm9 (com adaptações) 

Considerando que o texto acima tem 

caráter meramente motivador, julgue os 

itens a seguir relacionados ao tema e aos 

múltiplos aspectos a ele relacionados: 

21. Na greve, entre as reclamações dos 

caminhoneiros estavam o alto custo do óleo 

diesel, a política de definição de preços do 

combustível pela PETROBRAS, o preço dos fretes 

e o custo dos pedágios. 

22. Os caminhoneiros fizeram intenso uso de 

redes sociais, principalmente do WhatsApp, o 

que possibilitou uma comunicação ampla e 

rápida entre as entidades representativas e a 

base da categoria, contribuindo para o diálogo e 

para a imediata aceitação das propostas 

negociadas pelas lideranças junto ao Governo 

Federal. 

23. Durante a greve dos caminhoneiros, 

surgiram manifestações defendendo uma 

intervenção militar no Brasil, porém, o Exército 

atuou em Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na 

desobstrução de rodovias, na segurança de 

infraestruturas e no transporte de combustíveis, 
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contribuindo para a situação voltar à 

normalidade no país. 

24. Segundo especialistas, o Brasil, país de 

dimensão continental, que movimenta 

mercadorias internamente e exporta grande 

volume de grãos e minérios produzidos em áreas 

distantes do litoral, necessita usar as várias 

modalidades de transporte de forma equilibrada. 

25. Com rios extensos e navegáveis, o Brasil 

utiliza intensamente o transporte hidroviário, 

superior ao transporte ferroviário no volume de 

cargas transportadas. 

26. O alto custo do transporte no país impacta 

no preço final de produtos no mercado interno, 

mas é insignificante no preço final para o 

mercado externo, que é determinado pela oferta 

e pela demanda, pelas negociações em bolsas de 

mercadorias e pela variação do dólar, a moeda 

norte-americana.  

27. Ao fazer a escolha pelas rodovias, por volta 

da década de 1950, o Brasil levou em 

consideração o fato de essa modalidade de 

transporte de carga ser a economicamente mais 

viável entre grandes distâncias. 

INFORMÁTICA – PROF. VICTOR DALTON 

28. A UCP é a parte mais importante de um 

computador, a qual é formada por três outras 

unidades principais: a unidade lógica (UL), a 

unidade aritmética (UA) e a unidade de controle 

(UC). 

29. Conceitualmente, um processador é 

diferente de uma unidade central de 

processamento (UCP). Enquanto o primeiro é 

responsável por executar operações de adição e 

subtração, o segundo é responsável por 

transferir o resultado dessas operações para a 

memória principal. 

30. A memória cache tem a função de acelerar a 

transferência de informações entre a unidade 

central de processamento e a memória principal. 

31. Um requisito para que um software seja 

tipificado como livre é o usuário ter acesso ao 

código-fonte para aperfeiçoar o programa e 

liberar os aprimoramentos realizados, de modo 

que toda a comunidade se beneficie. 

32. Nas empresas, um mesmo endereço IP é, 

geralmente, compartilhado por um conjunto de 

computadores, sendo recomendável, por 

segurança, que dez computadores, no máximo, 

tenham o mesmo endereço IP. 

33. Para garantir a confidencialidade de 

informações críticas de uma empresa, devem ser 

estabelecidos procedimentos não só para a 

guarda e disponibilização dessas informações, 

mas também para o seu descarte. 

34. Para garantir que os computadores de uma 

rede local não sofram ataques vindos da 

Internet, é necessária a instalação de firewalls 

em todos os computadores dessa rede. 

35. Um firewall pessoal é uma opção de 

ferramenta preventiva contra worms. 

36. 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 software 

como serviço (SaaS). 

37. Uma facilidade disponibilizada na última 

versão do navegador Firefox é a criação de 

atalhos na área de trabalho, em qualquer 

sistema operacional. Como exemplo, para criar 

um atalho de um sítio, basta clicar com o botão 

direito do mouse sobre a barra de endereços e, 

em seguida, escolher a opção Criar Atalho (Área 

de Trabalho). 

38. No Explorador de arquivos do Windows 10 é 

possível fixar uma pasta na visualização do 

Acesso Rápido, independente de sua utilização 

prévia. 

39. No Linux, em um mesmo diretório, não 

podem existir dois subdiretórios com o mesmo 

nome, contudo, em virtude de os nomes dos 

diretórios serem case sensitive, é possível criar 

dois subdiretórios de nomes /usr/PoliciaFederal 

e /usr/policiafederal. 

40. Tanto no Linux quanto no Windows 7 a 

organização de diretórios e arquivos é realizada 

por meio de estruturas em árvore. A diferença é 

que no Windows 7 com NTFS um diretório 

somente pode estar hierarquicamente associado 

a no máximo um diretório superior, enquanto no 

Linux com ext4, não há esta restrição. 

41. No LibreOffice Calc existe uma 

funcionalidade que possibilita comparar versões 

de um documento identificando as diferenças 

entre elas, sendo possível verificar as inserções 

e exclusões de passagens de texto. 

42. A opção navegador presente na barra de 

ferramentas padrão do LibreOffice Calc permite 
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acessar uma URL contida em uma célula, a partir 

do navegador de Internet configurado como 

padrão no sistema operacional. 

ARQUIVOLOGIA – PROF. RONALDO FONSECA 

43. Os documentos frequentemente utilizados 

devem compor o arquivo corrente e 

intermediário. 

44. Todos os documentos de valor primário 

possuem natureza administrativa, fiscal e legal, 

mas não cultural. 

45. O tipo documental é a união entre a espécie 

e a função do documento e geralmente é 

composto por duas palavras. 

46. Na expedição e documentos, atividade 

realizada no âmbito do protocolo, deve-se 

verificar se não faltam falhas ou anexos. 

47. Quando pretende-se fazer uma versão 

preliminar do documento sujeito a alteração, 

deve-se preparar um rascunho.  

48. Metadados são dados não-estruturados que 

descrevem e permitem encontrar, gerenciar, 

compreender e/ou preservar documentos 

arquivísticos ao longo do tempo. 

RACIOCÍNIO LÓGICO – PROF. ARTHUR LIMA 

P1: Quem gosta de atividades ao ar livre é mais 

saudável. 

P2: Quem gosta de armas de fogo também gosta 

de atividades ao ar livre. 

P3: Quem é policial também gosta de armas de 

fogo. 

P4: Quem é mais saudável vive mais. 

C:  João não vive mais, logo, ele não é policial.  

Com base no argumento acima, em que P1, 

P2, P3 e P4 são as premissas e C é a 

conclusão, julgue os próximos itens. 

49. A proposição P2 pode ser representada na 

forma de diagramas, onde o conjunto das 

pessoas que gostam de atividades ao ar livre 

engloba todo o conjunto das pessoas que gostam 

de armas de fogo. 

50. A negação da proposição P1 é equivalente a 

“Não é mais saudável, e gosta de atividades ao 

ar livre”.  
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51. Caso a proposição P3 seja verdadeira, 

também será verdade a frase “O indivíduo gosta 

de armas ou não é policial”. 

52. O argumento formado pelas premissas P1, 

P2, P3 e P4 e pela conclusão C é inválido 

53. A conclusão C pode ser representada na 

forma P→Q, onde P e Q são proposições simples 

adequadamente escolhidas. 

Em relação aos princípios de contagem e 

probabilidade, julgue os próximos itens. 

54. Suponha que 10 professores do Estratégia 

foram designados para ministrar, cada um, uma 

aula para o concurso da Polícia Federal, dentre 

eles os professores Arthur Lima, Marcos Girão, 

Renan Araujo e Erick Alves. Nesta situação, 

sabendo que a primeira aula deve ser do Marcos 

Girão, a terceira do Arthur Lima, a quinta do 

Renan Araujo e a última do Erick Alves, existem 

mais de 500 formas de se organizar a ordem das 

aulas.  

55. Suponha que 10 professores do Estratégia 

foram designados para ministrar, cada um, uma 

aula para o concurso da Polícia Federal. Sabendo 

que na próxima segunda-feira serão ministradas 

3 aulas, o número de formas de se organizar 

estas aulas é inferior a 500 

56. O professor Ricardo Vale prestou o concurso 

da Polícia Federal de 2009, quando a prova tinha 

questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 

cada, sendo apenas uma a correta. Caso ele 

tenha marcado ao acaso as respostas de 3 

questões, a probabilidade de ter acertado pelo 

menos uma é inferior a 99% 

Em relação aos princípios de contagem e 

probabilidade, julgue os próximos itens. 

57. A expressão ESTRATEGIACONCURSOS 

possui um total de 
19!

2!.3!.2!.2!.2!.2!
 anagramas   

58. Para ganhar a Mega Sena é preciso acertar 

os 6 números sorteados em um total de 60 

números disponíveis na cartela. Caso Ronaldo 

Fonseca marque exatamente 6 números em uma 

cartela, a probabilidade de ele ser sorteado é de 
54!.6!

60!
. 
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DIREITO PENAL – PROF. RENAN ARAUJO 

59. O princípio da intranscendência da pena 

estabelece que nenhuma pena passará da 

pessoa do condenado, de forma que, com a 

morte do agente, extingue-se a punibilidade, 

inclusive no que tange à pena de multa. 

60. Lei nova que de qualquer forma beneficiar o 

agente se aplica aos fatos praticados antes de 

sua entrada em vigor, por conta da 

retroatividade da lei penal benéfica, ainda que já 

tenha havido sentença penal condenatória 

transitada em julgado, cabendo ao Juízo da 

condenação a aplicação da lei nova mais 

benéfica. 

61. Situação hipotética: Imagine que José, 

com dolo de matar, agrida Maria com socos e 

pontapés na cabeça, no dia 10.01.2018. Maria é 

internada e vem a falecer somente no dia 

25.02.2018. Assertiva: neste caso, considera-

se praticado o delito apenas no dia 10.01.2018. 

62. Situação hipotética: Imagine que José, 

com dolo de matar, agrida Maria com socos e 

pontapés na cabeça, no dia 10.01.2018. Maria é 

internada e vem a falecer somente no dia 

25.02.2018. Assertiva: neste caso, José apesar 

de ter praticado lesões corporais para alcançar 

seu intento, que era o resultado morte, José 

responderá apenas pelo crime-fim (homicídio 

doloso consumado), e não pelo crime-meio 

(lesões corporais), que fica absorvido, pelo 

princípio da consunção, já que houve progressão 

criminosa. 

63. Não comete crime quem pratica o fato em 

situação de erro de tipo vencível. 

64. A culpa consciente e o dolo eventual se 

diferenciam, pois no primeiro caso o agente não 

prevê a possibilidade de ocorrência do resultado, 

enquanto no segundo caso o agente prevê a 

possibilidade de ocorrência e age mesmo assim. 

65. No iter criminis, a cogitação nunca é punível, 

enquanto a preparação não é punível como 

regra, embora esta regra admita exceções. 

66. A potencial consciência da ilicitude é um dos 

elementos da culpabilidade, e exige, para sua 

configuração que o agente tenha, no momento 

do fato, consciência da ilicitude de sua conduta 

ou, ao menos, pudesse ter ou atingir essa 

consciência. 

67. Situação hipotética: José subtraiu para si 

o celular de Maria. Posteriormente, José vendeu 

o celular para Paulo, que sabia da procedência 

ilícita do aparelho. Assertiva: Caso seja 

reconhecida a prescrição em relação ao crime de 

furto praticado por José, não será mais possível 

a condenação de Paulo pelo crime de receptação, 

por se tratar de crime que depende da existência 

e punibilidade do crime anterior. 

68. Situação hipotética: José, inimigo capital 

de Maria, resolve tirar-lhe a vida. Para tanto, 

valendo-se de um fuzil, dispara várias vezes 

contra Maria, obtendo o resultado morte. Um dos 

disparos, porém, atinge Marcela de raspão, 

provocando lesão corporal culposa. Assertiva: 

neste caso, independentemente da pena 

aplicada para cada um dos delitos, será aplicável 

o sistema da exasperação, por se tratar de 

concurso formal próprio ou perfeito. 

69. Comete o crime de falsificação de 

documento público, em sua forma equiparada, o 

empregador que insere ou faz inserir na Carteira 

de Trabalho e Previdência Social do empregado 

ou em documento que deva produzir efeito 

perante a previdência social, declaração falsa ou 

diversa da que deveria ter sido escrita. 

70. Não comete o crime de peculato o gestor 

público que utiliza verba legalmente destinada à 

educação básica para a aquisição de 

ambulâncias destinadas a suprir carência da área 

de Saúde do município. 

71. O crime de extorsão é formal, sendo 

dispensável a obtenção da vantagem indevida 

para sua consumação. 

72. Aquele que solicita vantagem a pretexto de 

influir em ato praticado por funcionário público 

no exercício da função comete o crime de 

advocacia administrativa. 

73. Inovar artificiosamente o estado de lugar, de 

coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro 

o juiz ou o perito configura o crime de fraude 

processual, que tem pena em dobro se o crime 

se destina a produzir efeito em processo penal, 

ainda que não iniciado. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PROF. RENAN 

ARAUJO 

74. O IP é um procedimento dispensável, 

disponível e inquisitivo, embora o indiciado 

possa requerer a realização de qualquer 

diligência, que será realizada, ou não, a critério 

da autoridade policial. 

75. Logo que tiver conhecimento da prática da 

infração penal, a autoridade policial deverá 

dirigir-se ao local, providenciando para que não 
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se alterem o estado e conservação das coisas, 

apreendendo os objetos que tiverem relação com 

o fato, antes da chegada dos peritos criminais. 

76. A autoridade policial poderá proceder à 

reprodução simulada dos fatos (conhecida como 

“reconstituição”), desde que esta não contrarie a 

moralidade ou a ordem pública. 

77. A incomunicabilidade do preso, conquanto 

esteja prevista no CPP, não foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, de acordo com 

entendimento Doutrinário majoritário. 

78. Embora o flagrante provocado e o flagrante 

forjado não sejam hipóteses válidas de 

flagrância, o flagrante esperado é perfeitamente 

válido. 

79. Uma vez lavrado o Auto de Prisão em 

Flagrante, é dever da autoridade policial enviar 

cópia à Defensoria Pública, em 24h. 

80. A prisão preventiva poderá ser decretada em 

caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras medidas 

cautelares, ainda que na fase pré-processual. 

81. A fiança, que será sempre definitiva, poderá 

consistir, dentre outros, em depósito de 

dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos. 

82. Situação hipotética: José, deputado 

federal, é arrolado como testemunha de defesa 

em processo criminal no qual Marcelo, seu filho, 

é réu. Assertiva: neste caso, José pode se 

eximir de depor, mas caso queira prestar seu 

depoimento, não prestará o compromisso de 

dizer a verdade. Poderá José, ainda, optar 

prestar depoimento por escrito. 

83. Embora a iniciativa na produção de provas, 

como regra, seja conferida às partes, o Juiz pode 

ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, 

a produção antecipada de provas consideradas 

urgentes e relevantes, observando a 

necessidade, adequação e proporcionalidade da 

medida. 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO – PROF. 

RODRIGO RENNÓ 

84. A dominação racional-legal, base do 

patrimonialismo, está associada à obediência a 

uma série de normas e regulamentos.  

85. De acordo com o princípio da 

indisponibilidade do interesse público, os 

agentes públicos não podem abdicar do interesse 

público por eles defendido.  

86. O processo de privatizações foi iniciado no 

governo Fernando Henrique Cardoso, dentro de 

uma lógica gerencialista e de crise fiscal dos anos 

90.  

87. Segundo o PDRAE, O governo brasileiro não 

carece de “governabilidade”, ou seja, de poder 

para governar, dada sua legitimidade 

democrática e o apoio com que conta na 

sociedade civil.  

88. A conceito de entropia está associado à 

recarga de “energia” e recursos no sistema, 

evitando a desintegração 

89. Os ritos de passagem facilitam a transição 

de indivíduos para novos papéis e status; são 

utilizados em processos de admissão, mudança 

de funções, promoção na carreira profissional 

90. No diagnóstico estratégico, a análise externa 

busca perceber quais são os pontos fortes e 

pontos fracos da organização em comparação 

com seus pares. 

91. Um índice é um padrão matemático que 

expressa à forma de realização do cálculo. 

92. Liderança transacional é aquela onde existe 

uma relação de troca entre líder e subordinado. 

93. A teoria de Maslow diz que as necessidades 

devem ser satisfeitas em uma ordem, ou seja, é 

necessário suprir as necessidades fisiológicas (as 

mais básicas) antes que deva existir um trabalho 

de atendimento das necessidades de estima. 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO (PARTE DE 

AFO) – PROF. SÉRGIO MENDES 

De acordo com as disposições legais 

atinentes a restos a pagar, despesas de 

exercícios anteriores, suprimento de 

fundos e conta única do tesouro, julgue os 

itens a seguir. 

94. Em 2017, o Departamento de Polícia Federal 

empenhou R$500.000 em favor do fornecedor 

Estrangeiro Ltda, para a importação de coletes. 

Os coletes não foram entregues no prazo e o 

empenho foi cancelado ao final do exercício. Em 

janeiro de 2018, o fornecedor entregou os 

coletes e apresentou a fatura, alegando que o 

atraso ocorrera por conta de problemas 

alfandegários. Nessa situação, o DPF deverá 

fazer a inscrição em restos a pagar relativos ao 

orçamento de 2017 para efetuar a liquidação e o 

pagamento do respectivo débito com o 

fornecedor. 
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95. Se uma operação especial e emergencial 

demandar o deslocamento de membros da 

Polícia Federal para uma região de conflito no 

território nacional, o financiamento dessa 

viagem poderá ser feito por meio de suprimento 

de fundos, concedido aos supridos após o 

empenho, a liquidação e o pagamento. 

96. Devido a novas necessidades para a 

formação do policial federal, a Academia 

Nacional de Polícia adquiriu, no dia 10 de 

novembro de 2017, novos armamentos, que 

foram entregues apenas em fevereiro de 2018. 

Nessa situação, a despesa deve ser, no 

orçamento de 2018, classificada como restos a 

pagar processados. 

97. Os recursos oriundos da emissão de 

passaporte podem ser depositados em conta 

bancária do próprio Departamento da Policia 

Federal ou na conta única do Tesouro Nacional. 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. HERBERT 

ALMEIDA 

João da Silva é ministro de Estado e foi 

acusado de cometer ato de improbidade 

administrativa. Simultaneamente, ele 

também estava sendo acusado de crime de 

responsabilidade pelo mesmo fato. Sobre 

essa situação hipotética, julgue os itens a 

seguir. 

98. Segundo o STF, não se admite o duplo 

regime de responsabilização por crime de 

responsabilidade e por ato de improbidade 

administrativa, em virtude da vedação ao bis in 

idem. 

99. A ação por improbidade administrativa 

começará a tramitar no juízo do primeiro grau, 

uma vez que a Constituição Federal não 

assegura foro por prerrogativa de função nas 

ações de improbidade administrativa. 

A respeito das licitações públicas e da 

responsabilidade civil do Estado, julgue os 

itens abaixo. 

100. Situação hipotética: o secretário de 

segurança pública de determinado estado da 

Federação tomou ciência da condição caótica do 

sistema presidiário estadual, tendo sido 

informado do iminente risco de fugas e de 

rebeliões. Consequentemente, resolveu realizar 

reformas consideradas urgentes nos 

estabelecimentos penais do estado. O valor 

estimado das obras foi de cinco milhões de reais. 

Assertiva: nessa situação, será obrigatória a 

realização de licitação na modalidade 

concorrência. 

101. A existência de fortes chuvas poderá 

configurar situação imprevisível, capaz de 

afastar a responsabilidade civil do Estado. No 

entanto, a pessoa lesada poderá demonstrar 

omissão estatal culposa, capaz de ensejar a 

responsabilização do Estado de forma subjetiva. 

Maria de Souza, escrivã da Polícia Federal, 

foi acusada de cometer infração disciplinar. 

Em virtude das supostas irregularidades, 

foi instaurado processo administrativo 

disciplinar, que culminou com a aplicação 

de pena de suspensão por noventa dias. 

Após a decisão, Maria interpôs recurso 

alegando ilegalidade na aplicação da pena, 

uma vez que o processo foi julgado após o 

decurso do prazo legal para julgamento. O 

pedido foi indeferido, mas um ano depois 

Maria entrou com pedido de revisão da 

pena. 

102. A não observância do prazo de julgamento 

enseja a nulidade do processo disciplinar. 

103. A aplicação de pena de demissão por 

autoridade administrativa incompetente 

configura excesso de poder. 

104.  A revisão do processo administrativo 

disciplinar poderá agravar, abrandar ou extinguir 

a pena disciplinar originalmente imposta, desde 

que presentes razões não apreciadas no 

processo originário. 

DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF. RICARDO 

VALE E NÁDIA CAROLINA 

Acerca dos princípios fundamentais e dos 

direitos e garantias individuais, julgue os 

itens a seguir:  

105. Em suas relações internacionais, a 

República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América do Sul, visando à 

formação de uma comunidade sul-americana de 

nações. 

106. Os tratados internacionais de direitos 

humanos, após serem regularmente 

internalizados no ordenamento jurídico 

brasileiro, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. Com base nesse entendimento, 

o STF atribuiu nível constitucional à Convenção 

Americana de Direitos Humanos, motivo pelo 

qual considera ilícita a prisão do depositário 
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infiel, qualquer que seja a modalidade de 

depósito.  

107. O mandado de injunção, cabível quando a 

falta de norma regulamentadora inviabilizar o 

exercício de um direito constitucional, tem 

eficácia erga omnes. O STF tem adotado, para o 

mandado de injunção, a corrente concretista, 

não se limitando a declarar a inércia legislativa.  

108. Prova obtida em interceptação telefônica 

regularmente autorizada pela autoridade judicial 

competente, no âmbito de instrução processual 

penal, poderá ser utilizada em processo 

administrativo disciplinar contra servidor 

público.  

Acerca dos direitos sociais, nacionalidade e 

direitos políticos, julgue os itens a seguir:  

109. Portaria do Ministro da Justiça poderá 

determinar o cancelamento de naturalização, em 

virtude de atividade nociva ao interesse 

nacional.  

110. É direito social dos trabalhadores a 

irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 

convenção ou acordo coletivo de trabalho.  

111. Situação hipotética: Asdrubal é 

Presidente da República, no exercício do primeiro 

mandato no cargo. Muito ambicioso, decide se 

candidatar à reeleição. Assertiva: Para que 

Asdrubal se candidate à reeleição para o cargo 

de Presidente da República, ele precisará se 

desincompatibilizar até 6 meses antes das 

eleições.  

Acerca do Poder Executivo e dos índios na 

Constituição Federal de 1988, julgue os 

itens a seguir:  

112. O Presidente da República não poderá, sob 

pena de perda do cargo, ausentar-se do País por 

mais de 15 dias.  

113. É indelegável a competência do Presidente 

da República para permitir, nos casos previstos 

em lei complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente.  

114. As terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios são bens da União, embora os índios 

tenham o usufruto exclusivo das riquezas do 

solo, subsolo, rios e dos lagos nelas existentes. 

 

  

LEGISLAÇÃO ESPECIAL – PROF. MARCOS 

GIRÃO E PAULO GUIMARÃES 

Tício, de 45 anos, traficante conhecido na 

Favela da Macaúba, pagou R$ 100,00 a 

Mélvio, rapaz de 16 anos, para levar 10 

pinos de cocaína à casa de um importante 

figurão da cidade de Maravilha. Havia 

tempo a Polícia Civil observava os 

movimentos de Tício e, ao receber denúncia 

anônima, flagrou Mélvio entregando a 

droga na casa do figurão. Ao ser 

interrogado pelos policiais, Mélvio entregou 

Tício, informando que só fez o transporte, 

porque foi por ele obrigado a praticar o ato. 

Em relação ao que dispõe a Lei nº 

11.343/2006, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, julgue o item a 

seguir. 

115. Tício responderá por tráfico ilícito de 

drogas em concurso com o crime de corrupção 

de menores.  

Julgue os itens a seguir, de acordo com o 

que estabelece a Lei Antitortura (Lei nº 

9.455/1997), a Lei de Crimes Hediondos 

(Lei nº 8.072/1990) e o Estatuto do 

Desarmamento (Lei nº 10.826/2003). 

116. Da norma que incrimina a tortura extraem-

se as espécies delitivas doutrinariamente 

designadas tortura-prova, tortura-crime, 

tortura-discriminação, tortura-castigo, tortura-

própria e tortura omissão, que são equiparadas 

aos crimes hediondos, previstas na modalidade 

dolosa e com apenamento carcerário para 

cumprimento inicial em regime fechado.    

117. O ordenamento jurídico nacional adotou o 

critério legal para a tipificação dos crimes 

hediondos, sendo permitido ao magistrado, em 

caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou 

excluí-la em razão de sua gravidade ou forma de 

execução.  

118. Modificar as características de arma de 

fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de 

fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de 

dificultar ou de qualquer modo induzir a erro 

autoridade policial, perito ou juiz, é  conduta 

considerada hedionda para o ordenamento 

jurídico atual, mesmo que na modalidade 

tentada.  

A Lei nº 4.898/1965 tipifica e traz regras 

processuais para apuração das condutas 
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consideradas como de abuso de autoridade. 

Sobre este regramento, julgue o item a 

seguir. 

119. Os Tribunais Superiores já entendem que 

sendo o servidor público condenado por crime de 

abuso de autoridade não poderá ter decretada a 

perda automática do seu cargo.  

Em relação ao que estabelece a Lei Federal 

nº 13.445/2017 sobre as regras atuais a 

respeito da extradição de pessoas, julgue o 

item subsecutivo. 

120. Em caso de crimes diversos, terá 

preferência para a extradição, sucessivamente, 

o Estado requerente em cujo território tenha sido 

cometido o crime mais grave, segundo a lei 

brasileira; o estado de origem, ou, em sua falta, 

o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem 

simultâneos; e o Estado que em primeiro lugar 

tenha pedido a entrega do extraditando, se a 

gravidade dos crimes for idêntica. 
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PROVA DISCURSIVA – PROF. CARLOS ROBERTO E LEANDRO SIGNORI 

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente 

caderno. Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, 

no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido. 

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será 

desconsiderado. 

• Não será avaliado o texto em cuja Folha de Texto Definitivo o candidato insira qualquer assinatura ou 

marca identificadora. 

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 13,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao 

quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual 

(organização das ideias em texto estruturado). 

 

Texto 1 

O Brasil está no topo do ranking em relação ao número de jovens entre 20 e 24 anos que não 

estão estudando: 75%. O porcentual é apontado na versão mais recente do relatório Education At a 

Glance, da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), que traz um estudo 

comparativo sobre índices educacionais entre 41 países. 

Embora seja um dado preocupante, a pesquisa mostra que mais da metade desses jovens estão 

trabalhando e 57% já concluíram o ensino médio (50%) ou superior (7%). 

Quando se analisa uma faixa maior de idade, entre 15 e 29 anos, o relatório conclui que 20% dos 

brasileiros fazem parte da chamada “geração nem-nem”, expressão que designa aqueles que não 

trabalham nem estudam. O índice é maior que a média registrada pela OCDE em 2014, que ficou em 

15%. 

Estadão, 15/09/2016 (com adaptações). Acesso em 01/06/2018. 

Texto 2 

Professores da rede pública querem um currículo nacional menos abrangente e mais aprofundado 

do que o proposto pelo Ministério da Educação (MEC). Além da redução na quantidade de conteúdos, 

eles sugerem tornar os objetivos de aprendizagem mais claros para quem vive a rotina de sala de aula.   

Essas são algumas das sugestões do relatório entregue ontem ao ministro Mendonça Filho por 

Undime e Consed, entidades que representam secretários estaduais e municipais de educação. Esse 

documento é fruto de consultas públicas com cerca de 9,2 mil pessoas — na maioria professores da rede 

pública — em todo o País.   

Objetivos mais audaciosos e focados também são uma demanda. “A avaliação dos professores 

ouvidos é de que é importante permitir uma aprendizagem mais profunda nos temas considerados 

essenciais”, afirma Alice Ribeiro, do Movimento pela Base Nacional Comum. 

Estadão, 15/09/2016 (com adaptações). Acesso em 01/06/2018. 

 

Considerando que os fragmentos de textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do tema a seguir. 

A EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PROBLEMAS E SOLUÇÕES  

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos: 

1. a importância da educação na sociedade atual; [valor: 4,00 pontos] 

2. problemas da educação brasileira; [valor: 4,00 pontos] 

3. propostas de soluções para os problemas da educação brasileira. [valor: 4,00 pontos] 
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Linha SIMULADO PF - TEXTO DEFINITIVO 
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