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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de
marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A respeito dos sentidos do texto de Sérgio Sampaio, que constitui
a letra de uma música, julgue os itens seguintes.

Texto para os itens de 1 a 10
Pavio do destino
Sérgio Sampaio
1

4

7

10

13

16

19

22

25

O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo ninho
Correm nos estreitos trilhos
Lá no morro dos aflitos
Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre
A parcela do silêncio
Que encobre todos os gritos
E vão caminhando juntos
O mocinho e o bandido
De revólver de brinquedo
Porque ainda são meninos

1

O trecho “Quanto mais escapa o tempo / Dos falsos
educandários / Mais a dor é o documento / Que os agride e os
separa” (v.18-21) poderia, sem prejuízo para a correção
gramatical, ser reescrito da seguinte forma: À medida que
escapa o tempo dos falsos educandários, a dor vai se tornando
o documento que os agride e os separa.

2

O termo “ileso” (v.24) está empregado como sinônimo de
incólume.

3

Infere-se da leitura dos versos “O bandido veste a farda / Da
suprema segurança / O mocinho agora amarga / Um bando,
uma quadrilha” (v.31-34) que houve uma inversão: o menino
que fazia o papel de mocinho na brincadeira virou bandido
quando adulto, e o que fazia o papel de bandido se tornou
policial. Na mesma estrofe, os termos “surpresa” (v.28),
“ironia” (v.30) e “avesso” (v.37) ratificam essa interpretação.

4

O texto, pertencente a um gênero poético, faz um relato
biográfico sobre duas crianças em uma localidade periférica,
contrastando a inocência e o ludismo da infância com a
aspereza e a ironia do destino na vida adulta.

5

Os termos “ninho” (v.2) e “safra” (v.35) foram empregados em
sentido denotativo e correspondem, respectivamente, ao local
e à época de nascimento dos meninos.

Quem viu o pavio aceso do destino?
Com um pouco mais de idade
E já não são como antes
Depois que uma autoridade
Inventou-lhes um flagrante
Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários
Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino

Acerca de aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir.
6

Nos versos 25 e 26, os termos “Do medo”, “do desatino” e “do
destino” exercem a mesma função sintática.

7

O sentido original do texto seria alterado, mas a sua correção
gramatical seria preservada caso o trecho “Pode ser que haja
no mundo / Outra maior ironia” (v.29-30) fosse assim reescrito
no plural: Podem ser que hajam no mundo / Outras maiores
ironias.

8

O termo “amarga” (v.33) corresponde a uma característica que,
no texto, qualifica “quadrilha” (v.34).

9

O sujeito da forma verbal “viu”, nos versos 13, 26 e 39, é
indeterminado, pois não se revela, no texto, quem pratica a
ação de ver.

10

O antecedente a que se referem os termos “lhes” (v.17) e “os”
(v.21) é recuperado na primeira estrofe do texto.

Quem viu o pavio aceso do destino?

28

31

34

37

O tempo é pai de tudo
E surpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo
Outra maior ironia
O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora amarga
Um bando, uma quadrilha
São os dois da mesma safra
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos
Quem viu o pavio aceso do destino?
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Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal (SSP/DF) aponta redução de 39%
nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso
sequestro-relâmpago, ocorridos entre 1.º de janeiro e 31 de
agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do
ano passado — foram 520 ocorrências em 2012 e 316 em
2013.
Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de
sequestro-relâmpago em todo o DF, o que representa redução
de 32% do número de ocorrências dessa natureza criminal em
relação ao mesmo mês de 2012, período em que 57 casos
foram registrados. Entre as 39 vítimas, 11 foram abordadas no
Plano Piloto, região que lidera a classificação de casos, seguida
pela região administrativa de Taguatinga, com oito ocorrências.
Segundo a SSP, o cenário é diferente daquele do mês de julho,
em que Ceilândia e Gama tinham o maior número de casos.
“38% dos crimes foram cometidos nos fins de semana, no
período da noite, e quase 70% das vítimas eram do sexo
masculino, o que mostra que a escolha da vítima é baseada no
princípio da oportunidade e aleatória, não em função do
gênero.”
Ao todo, 82% das vítimas (32 pessoas) estavam
sozinhas no momento da abordagem dos bandidos, por isso as
forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns
cuidados, entre os quais, não estacionar em locais escuros e
distantes, não ficar dentro de carros estacionados e redobrar a
atenção ao sair de residências, centros comerciais e outros
locais.
DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primeiros oito meses
deste ano. R7, 6/9/2013. Internet: <http://noticias.r7.com> (com adaptações).
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A prisão, em vez de devolver à liberdade indivíduos

1

corrigidos, espalha na população delinquentes perigosos. A
prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os
4

pelo tipo de existência que faz os detentos levarem: que fiquem
isolados nas celas, ou que lhes seja imposto um trabalho para
o qual não encontrarão utilidade, é de qualquer maneira não

7

“pensar no homem em sociedade; é criar uma existência contra
a natureza inútil e perigosa”; queremos que a prisão eduque os
detentos, mas um sistema de educação que se dirige ao homem

10

pode ter razoavelmente como objetivo agir contra o desejo da
natureza? A prisão fabrica também delinquentes impondo aos
detentos limitações violentas; ela se destina a aplicar as leis, e

13

a ensinar o respeito por elas; ora, todo o seu funcionamento se
desenrola no sentido do abuso de poder. A prisão torna
possível, ou melhor, favorece a organização de um meio de

16

delinquentes, solidários entre si, hierarquizados, prontos para
todas as cumplicidades futuras.
Michel Foucault. Ilegalidade e delinquência. In: Michel Foucault. Vigiar e punir:
nascimento da prisão. 33.a ed. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 221-2 (com adaptações).

Os itens seguintes apresentam propostas de reescritura de trechos
do texto acima. Julgue-os quanto à correção gramatical e à

Julgue os próximos itens, relativos aos sentidos e aos aspectos
linguísticos do texto acima.

manutenção do sentido original do texto.

11

O texto, predominantemente informativo, refuta a ideia de que
os alvos preferenciais dos autores de sequestros-relâmpago
seriam do sexo feminino.

17

A expressão “o famoso sequestro-relâmpago” (R.3-4) está entre
vírgulas porque explica, em termos populares, a expressão
“roubo com restrição de liberdade” (R.3).

18

12

13

14

15

16

“A prisão (...) fabricar delinquentes” (R.2-3): Não é permitido
que a prisão deixe de forjar delinquentes.
“Fabrica-os pelo (...) inútil e perigosa’” (R.3-8): Fabrica-os pelo
tipo de existência que impõem aos detentos: que fiquem

A correção gramatical e o sentido da oração “Em agosto deste
ano, foram registrados 39 casos de sequestro-relâmpago em
todo o DF” (R.8-9) seriam preservados caso se substituísse a
locução verbal “foram registrados” por registrou-se.

isolados nas celas, ou que sejam compelidos a um trabalho

O trecho “por isso as forças de segurança recomendam que as
pessoas tomem alguns cuidados” (R.23-25) expressa uma ideia
de conclusão e poderia, mantendo-se a correção gramatical e
o sentido do texto, ser iniciado pelo termo porquanto em vez
da expressão “por isso”.

que vai de encontro à natureza inútil e perigosa”.

para o qual não encontrarão utilidade, é de qualquer maneira
não “pensar no homem em sociedade; é criar uma existência

19

violentas aos detentos, a prisão cria também delinquentes. Ela
é destinada a aplicação das leis e ao ensino do respeito por

A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados
caso a vírgula imediatamente após o termo “quais” (R.25) fosse
substituída pelo sinal de dois-pontos.
Infere-se do texto que, em agosto, Plano Piloto e Taguatinga
eram as localidades com os mais altos índices de criminalidade
no DF, situação inversa à de julho, quando as regiões de maior
periculosidade eram Ceilândia e Gama.

“A prisão (...) por elas” (R.11-13): Ao impor limitações

elas.
20

“A prisão (...) delinquentes perigosos” (R.1-2): Conquanto
devolva indivíduos corrigidos à liberdade, a prisão dissemina
delinquentes perigosos na população.
–2–
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Com fundamento no Manual de Redação da Presidência da República, julgue os itens a seguir, referentes à adequação da linguagem
e do formato do texto às correspondências oficiais.

21

Se, para tratar de interesse de um filiado seu, o Sindicato dos Policiais Civis do DF tiver de se comunicar oficialmente com a chefia
da Seção de Registros Funcionais (SRFUN) do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF, ele deverá encaminhar à SRFUN um
memorando, em cujo cabeçalho deverão constar as seguintes informações:
Governo do Distrito Federal
Polícia Civil do Distrito Federal
Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal
SEDE: Plano Piloto, SCLRN 716, Bloco F, Loja 59, Edifício do Policial Civil
CEP 70.770-536 – Brasília-DF
Telefone: (61) 3701-1300 - Email: secpre@sinpoldf.com.br

22

O texto de um ofício a ser encaminhado pela chefia da Divisão de Tramitação de Autos da PCDF à Delegacia Estadual de Repressão
a Furtos e Roubos de Cargas, sediada na capital do estado de Goiás, deverá conter a apresentação do assunto que motiva a
comunicação, o detalhamento desse assunto e a reafirmação ou reapresentação da posição recomendada a respeito do assunto.

23

Caso a diretora da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, necessite tratar de assuntos oficiais com
o ministro de Estado da Defesa, deverá encaminhar-lhe um aviso, documento oficial usado para essa finalidade, em cujo vocativo
deverá ser empregada a expressão “Senhor Ministro”, seguida de vírgula.

A figura acima, que ilustra uma janela do Windows 7, mostra o conteúdo da pasta denominada Docs. Com referência à situação mostrada
nessa figura, ao Windows 7 e a conceitos de informática, julgue o item abaixo.

24

Para se verificar, por meio de um programa antivírus instalado no computador, se os três arquivos da pasta Docs contêm algum tipo
de vírus ou ameaça digital, é suficiente clicar o botão

, localizado próximo ao canto superior direito da janela.
–3–

||PCDF13_001_01N601989||

CESPE/UnB – PCDF/2013

Com relação ao Word 2010 e à figura acima, que mostra uma janela desse software com trecho de um texto em processo de edição, julgue
os itens subsequentes.
25

A ferramenta
pode ser usada para realçar o texto selecionado, à semelhança do que se pode fazer com um marca-texto em
um texto manuscrito ou impresso sobre papel.

26

Ao se selecionar o trecho Distrito Federal e clicar no botão
seleção desse trecho, fosse pressionada a tecla

, esse trecho será excluído. O mesmo efeito ocorreria se, após a

µ

.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2010, com uma planilha em processo de edição. Essa planilha hipotética contém os preços
unitários de cadeiras e mesas, assim como a quantidade de itens a serem adquiridos de cada um desses móveis. Com relação a essa planilha
e ao Excel 2010, julgue o item seguinte.
27

Para se inserir na célula D2 o preço total das duas mesas e na célula D3, o preço total das oito cadeiras, é suficiente realizar a seguinte

«

; clicar a célula D2 com o botão direito do mouse
sequência de ações: clicar a célula D2; digitar =B2*C2 e, em seguida, teclar
e, na lista de opções que surge em decorrência dessa ação, clicar a opção Copiar; clicar a célula D3; pressionar e manter pressionada
a tecla

§ e, em seguida, acionar a tecla V.

–4–
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Considerando a figura acima, que ilustra parte de uma janela do PowerPoint 2010 com uma apresentação em processo de edição, julgue
o item abaixo.
28

A ferramenta correspondente ao botão
pode ser usada em uma sequência de ações para se ajustar o espaçamento entre
caracteres de um texto da apresentação que for selecionado.

Com relação ao navegador Google Chrome e à situação apresentada na figura acima, que mostra uma janela desse software, julgue o
seguinte item.

29

Ao se clicar o botão

, será exibida uma lista de opções, entre as quais uma que permitirá imprimir a página em exibição.
–5–
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O uso de recursos de tecnologias da informação e das comunicações
encontra-se difundido e disseminado em toda sociedade. Nesse
contexto, ações de investigação criminal necessitam estar adaptadas
para identificar e processar evidências digitais de modo a produzir
provas materiais. Para tanto, existem diversos tipos de exames
técnico-científicos utilizados em investigações. Acerca desses
exames, julgue os itens a seguir.
30

Computadores infectados com vírus não podem ser
examinados em uma investigação, pois o programa malicioso
instalado compromete a integridade do sistema operacional.

31

Navegadores da Web podem ser configurados para não
registrar os registros (logs) de navegação ou para excluí-los
automaticamente. Esse tipo de ação dificulta o exame de
informações acerca de sítios web visitados a partir de
determinado sistema.

32

33

34

Sistemas operacionais como o Linux e o Windows registram
diversos tipos de eventos relacionados ao uso de
computadores, tais como data e hora de login de um usuário
cadastrado.
Exames em dispositivos de armazenamento computacional
consistem na análise de arquivos, sistemas e programas
instalados em diversos dispositivos de armazenamento físicos.
Esses exames, geralmente, não são aplicáveis na identificação
e no processamento de informações armazenadas por
computação em nuvem, dada a impossibilidade de acesso aos
dispositivos físicos de armazenamento.
Exames em mensagens eletrônicas, tais como emails, permitem
identificar o responsável pelo envio das mensagens, uma vez
que as mensagens utilizadas nesse tipo de comunicação sempre
contêm um endereço que identifica o remetente da mensagem.
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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
divulgou, em 2013, dados a respeito da violência contra a mulher
no país. Com base em dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade, do Ministério da Saúde, o instituto apresentou uma
estimativa de mulheres mortas em razão de violência doméstica.
Alguns dos dados apresentados nesse estudo são os seguintes:
<

mais da metade das vítimas eram mulheres jovens, ou seja,
mulheres com idade entre 20 e 39 anos: 31% estavam na faixa
etária de 20 a 29 anos e 23% na faixa etária de 30 a 39 anos;

<

61% das vítimas eram mulheres negras;

<

grande parte das vítimas tinha baixa escolaridade: 48%
cursaram até o 8.º ano.

Com base nessas informações e considerando que V seja o conjunto
formado por todas as mulheres incluídas no estudo do IPEA; A d V,
o conjunto das vitimas jovens; B

d V, o conjunto das vitimas

negras; e C d V, o conjunto das vítimas de baixa escolaridade —
vítimas que cursaram até o 8.o ano —, julgue os itens que se
seguem.
39

Se V\C for o conjunto complementar de C em V, então
(V\C) 1 A será um conjunto não vazio.

40

Se 15% das vítimas forem mulheres negras e com baixa
escolaridade, então V = B c C.

41

Se V\A for o conjunto complementar de A em V, então 46%
das vítimas pertencerão a V\A.

RASCUNHO

Diversos protocolos são utilizados em uma comunicação pela
Internet, mas apenas alguns deles contribuem para a segurança da
comunicação. A esse respeito, julgue os itens seguintes.
35

Os protocolos TLS (Transport Layer Security) e SSL (Secure
Sockets Layer) possuem propriedades criptográficas que
permitem assegurar a confidencialidade e a integridade da
comunicação.

36

O protocolo DNS é usado para traduzir um nome em um
endereço IP e vice-versa, ao passo que o FTP é um protocolo
de transferência de arquivos que possui como requisito o
protocolo de transporte UDP.

Malware é qualquer tipo de software que pode causar algum
impacto negativo sobre a informação, podendo afetar sua
disponibilidade, integridade e confidencialidade. Outros softwares
são produzidos para oferecer proteção contra os ataques
provenientes dos malwares. Com relação a esse tema, julgue os
próximos itens.
37

Firewalls são dispositivos de segurança que podem evitar a
contaminação e a propagação de vírus. Por outro lado,
antivírus são ferramentas de segurança capazes de detectar e
evitar ataques provenientes de uma comunicação em rede.

38

Os vírus, ao se propagarem, inserem cópias de seu próprio
código em outros programas, enquanto os worms se propagam
pelas redes, explorando, geralmente, alguma vulnerabilidade
de outros softwares.
–6–
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Considere que a empresa X tenha disponibilizado um aparelho
celular a um empregado que viajou em missão de 30 dias corridos.
O custo do minuto de cada ligação, para qualquer telefone, é de
R$ 0,15. Nessa situação, considerando que a empresa tenha
estabelecido limite de R$ 200,00 e que, após ultrapassado esse
limite, o empregado arcará com as despesas, julgue os itens a
seguir.
42

43

Se, ao final da missão, o tempo total de suas ligações for de
20 h, o empregado não pagará excedente.
Se, nos primeiros 10 dias, o tempo total das ligações do
empregado tiver sido de 15 h, então, sem pagar adicional, ele
disporá de mais de um terço do limite estabelecido pela
empresa.

44

Se, ao final da missão, o empregado pagar R$ 70,00 pelas
ligações excedentes, então, em média, suas ligações terão sido
de uma hora por dia.

45

Considere que, em uma nova missão, o preço das ligações
tenha passado a depender da localidade, mesma cidade ou
cidade distinta da de origem da ligação, e do tipo de telefone
para o qual a ligação tenha sido feita, celular, fixo ou rádio. As
tabelas abaixo mostram quantas ligações de cada tipo foram
feitas e o valor de cada uma:
celular

fixo

rádio

mesma cidade

6

3

1

cidade distinta

7

1

3

P1: Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta.
P2: A impunidade é alta ou a justiça é eficaz.
P3: Se a justiça é eficaz, então não há criminosos livres.
P4: Há criminosos livres.
C: Portanto a criminalidade é alta.
Considerando o argumento apresentado acima, em que P1, P2, P3
e P4 são as premissas e C, a conclusão, julgue os itens
subsequentes.
49

O argumento apresentado é um argumento válido.

50

A negação da proposição P1 pode ser escrita como “Se a
impunidade não é alta, então a criminalidade não é alta.”

RASCUNHO

Tabela I: número de ligações realizadas por tipo de telefone
mesma cidade

cidade distinta

celular

0,20

0,50

fixo

0,15

0,30

rádio

0,20

0,20

Tabela II: preço de cada ligação, em reais

Nessas condições, se A =

for a matriz formada pelos

dados da tabela I, e B =

for a matriz formada pelos

dados da tabela II, então a soma de todas as entradas da matriz
A × B será igual ao valor total das ligações efetuadas.
Considerando que P e Q representem proposições conhecidas e que
V e F representem, respectivamente, os valores verdadeiro e falso,
julgue os próximos itens.
46

As proposições Q e P 6 (¬ Q) são, simultaneamente, V se, e
somente se, P for F.

47

A proposição [PwQ] 6 Q é uma tautologia.

48

Se P for F e PwQ for V, então Q é V.
–7–
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Considerando que 300 pessoas tenham sido selecionadas para
trabalhar em locais de apoio na próxima copa do mundo e que 175
dessas pessoas sejam do sexo masculino, julgue os seguintes itens.
51

Se, em um dia de jogo, funcionarem 24 postos de apoio e se
cada posto necessitar de 6 mulheres e 6 homens, então a
quantidade de pessoas selecionadas será suficiente.

52

É impossível dividir as 300 pessoas em grupos de modo que
todos os grupos tenham a mesma quantidade de mulheres e a
mesma quantidade de homens.

53

Considere que 50 locais de apoio sejam espalhados pela
cidade. Considere ainda que cada um deles necessite, para
funcionar corretamente, de 3 pessoas trabalhando por dia,
independentemente do sexo. Nessa situação, se todas as
pessoas selecionadas forem designadas para esses locais de
apoio e se cada uma delas intercalar um dia de trabalho com
um dia de folga ou vice-versa, então os postos funcionarão da
forma desejada.

Um racha resultou em um acidente com seis mortes. O
motorista de um dos carros, de quarenta e um anos de idade, dirigia
em alta velocidade quando perdeu a direção e atingiu um grupo de
dez jovens que estava em um terreno próximo à estrada. De acordo
com a polícia, o condutor participava de uma corrida com outro
carro e os dois veículos se tocaram. O outro motorista fugiu.

Um avião carregado com quinhentos quilos de drogas caiu
em Bocaina, a 305 km de São Paulo. O acidente ocorreu depois que
o piloto tentou aterrissar a aeronave em uma pista de pouso rural às
margens de uma rodovia. Policiais acompanhavam a ação e houve
troca de tiros com dois homens que esperavam pela mercadoria.
O Globo, 27/9/2013, p. 7 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
diversos aspectos que envolvem o tema por ele abordado, julgue os
próximos itens.
58

Graças ao êxito da política antidrogas conduzida pelos Estados
Unidos da América, caracterizada pela persuasão e pelo apoio
aos dependentes químicos, países sul-americanos tradicionais
produtores de drogas, como a Colômbia e a Bolívia,
conseguiram desarticular a ação do narcotráfico em seus
respectivos territórios.

59

O tráfico de drogas ilícitas integrou-se ao contexto da
sociedade contemporânea: atuando com desenvoltura pelo
mundo afora, ele também se globalizou, constituindo uma das
mais lucrativas atividades do crime organizado.

60

Em geral, a ação do narcotráfico, inclusive em face do
confronto entre facções criminosas rivais, estimula a ampliação
dos índices de violência, que gera inquietação e medo na
população, em especial — mas não exclusivamente — a que
vive nos centros urbanos.

RASCUNHO

Correio Braziliense, 29/9/2013, p. 11 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
amplitude do tema sobre o qual ele versa, julgue os itens
subsequentes.
54

Para coibir os excessos cometidos no trânsito, especialmente
nos maiores centros urbanos brasileiros, recente medida
provisória, aprovada pelo Congresso Nacional sob a influência
das manifestações populares do último mês de junho, passou
a tipificar como crime doloso todo e qualquer acidente
provocado por motorista não habilitado.

55

No Distrito Federal, pioneiro no respeito às faixas de pedestre,
o número de acidentes de trânsito, no primeiro semestre de
2013, caiu a níveis insignificantes, o que ajuda a explicar a
sensível redução na demanda por pronto atendimento para
vítimas desse tipo de acidente nos hospitais da rede pública.

56

O Brasil apresenta elevado índice de mortes por causas não
naturais, sendo a violência no trânsito responsável por grande
número desses óbitos, vitimando, sobretudo, jovens do sexo
masculino.

57

A imprudência no volante, potencializada pelo consumo de
bebidas alcoólicas por parte dos condutores de veículos, é
causa de significativo número de acidentes de trânsito, os quais
representam prejuízos econômicos para o país e oneram os
serviços previdenciários e de saúde pública.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, concernentes à administração pública.
61

62

Membros de Poder, detentores de mandato eletivo, ministros
de Estado e secretários estaduais e municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado por ato
administrativo de responsabilidade da mesa diretora ou do
chefe de cada Poder. A remuneração dos servidores públicos,
entretanto, só pode ser fixada ou alterada por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso.
Os cargos em comissão e as funções de confiança podem ser
preenchidos por livre escolha da autoridade administrativa
entre pessoas sem vínculo com a administração pública.

Julgue o item abaixo, que versa sobre a organização da segurança
pública.
69

Tendo em vista a disciplina constitucional relativa ao DF, julgue o
item subsequente.
70

Considerando as atribuições e a responsabilidade do presidente da
República, julgue os próximos itens.
63

64

O presidente da República só pode ser submetido a julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nas infrações penais
comuns, ou pelo Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade, depois de admitida a acusação por dois
terços dos membros da Câmara dos Deputados.
Compete ao presidente da República, em caráter privativo,
prover os cargos públicos federais, na forma da lei, podendo
essa atribuição ser delegada aos ministros de Estado, ao
procurador-geral da República ou ao advogado-geral da União,
os quais deverão observar os limites traçados nas respectivas
delegações.

Com referência à composição da Câmara dos Deputados e às
disposições constitucionais sobre processo legislativo, julgue os
itens subsequentes.
65

Terá sempre início na Câmara dos Deputados a votação dos
projetos de lei de iniciativa popular, das medidas provisórias
e dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República,
do STF e dos tribunais superiores.

66

A iniciativa popular de lei pode ser exercida tanto no que tange
às leis complementares como às leis ordinárias.

Relativamente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público (MP),
julgue os itens seguintes.
67

68

O MP dispõe de autonomia funcional e administrativa,
podendo propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de
seus cargos e serviços auxiliares, a política remuneratória e os
planos de carreira que lhe sejam afetos, observados os
condicionantes previstos na lei orçamentária e na lei de
diretrizes orçamentárias.
O ingresso na carreira da magistratura ocorre mediante
concurso público de provas, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do
bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade
advocatícia.

As polícias civis, às quais incumbem, ressalvada a competência
da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares, subordinam-se aos
governadores dos estados, do DF e dos territórios.

É competência concorrente da União e do DF legislar sobre a
organização do Poder Judiciário e do Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios, cabendo à União, no âmbito
dessa legislação concorrente, estabelecer normas de caráter
geral.

No que se refere a controle da administração, julgue os itens que se
seguem.
71

Os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial; no
entanto, tal controle não autoriza que o juiz, em desacordo com
a vontade da administração, se substitua ao administrador,
determinando a prática de atos que entender convenientes e
oportunos.

72

Membros da direção de entidades privadas que prestem
serviços sociais autônomos, a exemplo do Serviço Social da
Indústria (SESI), estão sujeitos a prestar contas ao Tribunal de
Contas da União (TCU), haja vista receberem recursos
públicos provenientes de contribuições parafiscais.

Durante rebelião em um presídio, Charles, condenado a
vinte e oito anos de prisão por diversos crimes, decidiu fugir e, para
tanto, matou o presidiário Valmir e o agente penitenciário Vicente.
A fim de viabilizar sua fuga, Charles roubou de Marcos um carro
que, horas depois, abandonou em uma estrada de terra, batido e
com o motor fundido. Charles permaneceu foragido por cinco anos
e, depois desse período, foi preso em flagrante após tentativa de
assalto a banco em que explodiu os caixas eletrônicos de uma
agência bancária, tendo causado a total destruição desses
equipamentos e a queima de todo o dinheiro neles armazenado.
Com referência a essa situação hipotética e à responsabilização da
administração, julgue os itens a seguir.
73

A responsabilidade do Estado com relação aos danos causados
à agência bancária é objetiva, uma vez que a falha do Estado
foi a causa da fuga, da qual decorreu o novo ato ilícito
praticado por Charles.

74

Se as famílias de Valmir e Vicente decidirem pleitear
indenização ao Estado, terão de provar, além do nexo de
causalidade, a existência de culpa da administração, pois,
nesses casos, a responsabilidade do Estado é subjetiva.
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Acerca do que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa e dos

Julgue os itens subsequentes, relativos à organização administrativa

poderes da administração, julgue os itens que se seguem.

do Estado e a atos administrativos.

75

79

O poder de polícia administrativa, que se manifesta, preventiva

ilícito caso haja dever de agir pela administração pública,

ou repressivamente, a fim de evitar que o interesse individual

implicando essa conduta omissiva abuso de poder quando

se sobreponha aos interesses da coletividade, difere do poder

houver ofensa a direito individual ou coletivo dos

de polícia judiciária, atividade estatal de caráter repressivo e

administrados.

ostensivo que tem a função de reprimir ilícitos penais mediante

80

O poder hierárquico, na administração pública, confere à
administração capacidade para se auto-organizar, distribuindo

A PCDF é órgão especializado da administração direta
subordinado ao Poder Executivo do DF.

a instrução policial criminal.
76

No direito administrativo, a inércia será considerada um ato

No que concerne a crimes, julgue os itens a seguir.
81

Considere a seguinte situação hipotética.
Hugo e Ivo planejaram juntos o furto de uma residência. Sem

as funções dos seus órgãos. No entanto, não se reconhece a

o conhecimento de Hugo, Ivo levou consigo um revólver para

existência de hierarquia entre os servidores admitidos por

garantir o sucesso da empreitada criminosa. Enquanto Hugo
concurso público, pois tal situação representaria uma afronta

subtraia os bens do escritório, Ivo foi surpreendido na sala por

ao princípio da isonomia.
77

um morador e acabou matando-o com um tiro.
Nessa situação hipotética, Ivo responderá por latrocínio, e

Decorre do poder disciplinar a prerrogativa de aplicação de

Hugo, apenas pelo crime de furto.
penalidade ao servidor pelo critério da verdade sabida, sem a
82

necessidade de instauração de processo administrativo, desde

78

Por ser o estupro um crime que se submete a ação penal
pública condicionada, caso uma mulher, maior de idade e

que o administrador tenha conhecimento da infração e acesso

capaz, seja vítima desse crime, somente ela poderá representar

a provas que atestem a sua veracidade.

contra o autor do fato, embora não seja obrigada a fazê-lo.

Considere a seguinte situação hipotética.

83

O empresário que inserir na carteira de trabalho e previdência
social de seu empregado declaração diversa da que deveria ter

Após investigação, constatou-se que determinado servidor

escrito cometerá o crime de falsidade ideológica.
público adquiriu, em curto período de tempo, uma lancha, uma
84

casa luxuosa e um carro importado avaliado em cem mil reais,

O agente de polícia que deixar de cumprir seu dever de vedar
ao preso o acesso a telefone celular, permitindo que este

configurando um crescimento patrimonial incompatível com

mantenha contato com pessoas fora do estabelecimento

sua renda. Apesar de a investigação não ter apontado a origem

prisional, cometerá o crime de condescendência criminosa.

ilícita dos recursos financeiros, o referido servidor foi
condenado à perda dos bens acrescidos ao seu patrimônio, à
demissão, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de

85

Considere a seguinte situação hipotética.
Alex agrediu fisicamente seu desafeto Lúcio, causando-lhe
vários ferimentos, e, durante a briga, decidiu matá-lo,
efetuando um disparo com sua arma de fogo, sem, contudo,

multa.

acertá-lo.

Nessa situação hipotética, o servidor foi indevidamente

Nessa situação hipotética, Alex responderá pelos crimes de

condenado por improbidade administrativa, haja vista não ter

lesão corporal em concurso material com tentativa de

ficado comprovada ilicitude na aquisição dos bens.

homicídio.
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Acerca da prova criminal, julgue os itens subsequentes.

criminal.
96
86

A conduta de uma pessoa que disparar arma de fogo,
devidamente registrada e com porte, em local ermo e

não podem ser submetidas ao compromisso de dizer a verdade.
97

desabitado será considerada atípica.
87

89

Durante a busca domiciliar com autorização judicial, é
permitido, em caso de resistência do morador, o uso da força

O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento

contra móveis existentes dentro da residência no intuito de

físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato

localizar o que se procura, não caracterizando essa conduta

previsto em lei ou resultante de medida legal, praticará o crime

abuso de autoridade.

de tortura.
88

Crianças podem ser testemunhas em processo criminal, mas

98
o

O juiz pode condenar o acusado com base na prova pericial,

Nos termos da Lei n. 11.340/2006 — Lei Maria da Penha —,

porque, a despeito de ser elaborada durante o inquérito

a empregada doméstica poderá ser sujeito passivo de violência

policial, ela é prova técnica e sujeita ao contraditório das

praticada por seus empregadores.

partes.

Um indivíduo que consuma maconha e a ofereça aos seus

Julgue os itens subsecutivos, referentes a prisões.

amigos durante uma festa deverá ser considerado usuário, em
face da eventualidade e da ausência de objetivo de lucro.

99

Após a prisão em flagrante, a autoridade policial deverá
entregar ao preso a nota de culpa em até vinte e quatro horas,

Em relação ao direito penal, julgue os próximos itens.

pois não é permitido que alguém fique preso sem saber o
90

A abolitio criminis faz cessar todos os efeitos penais,
principais e secundários, subsistindo os efeitos civis.

motivo da prisão.
100

Para caracterizar o flagrante presumido, a perseguição ao autor

91

O crime culposo advém de uma conduta involuntária.

do fato deve ser feita imediatamente após a ocorrência desse

92

A embriaguez completa pode dar causa à exclusão da

fato, não podendo ser interrompida nem para descanso do

imputabilidade penal, mas não descaracteriza a ilicitude do

perseguidor.

fato.
Considerando, por hipótese, que, devido ao fato de estar sendo
investigado pela prática de latrocínio, José tenha contratado um
advogado para acompanhar as investigações, julgue os itens a

A respeito do desmembramento e da reorganização da Carreira
Policial Civil do DF, julgue o item a seguir.
101

Tanto o perito médico-legista quanto o agente e o escrivão de
polícia integram a carreira de Polícia Civil do DF.

seguir.
Com relação ao regime jurídico peculiar dos funcionários policiais
93

Se surgirem indícios contra José, ele deverá ser indiciado e

civis da União e do DF, julgue os itens subsecutivos.

identificado pelo processo datiloscópico, pois, na hipótese em
apreço, o referido crime é hediondo, fato que torna obrigatória

102

contra o patrimônio, a ele será aplicada automaticamente a

a identificação criminal.
94

pena de demissão, independentemente da natureza e da

Caso seja imprescindível para as investigações, a prisão

configuração do crime.

temporária de José poderá ser decretada de ofício pelo juiz,
visto que o crime de latrocínio admite essa modalidade de

95

Se um agente de polícia cometer crime contra os costumes ou

103

Se um agente de polícia cometer transgressão disciplinar em

prisão.

que a pena aplicável seja a de demissão, ele poderá, em

Embora o inquérito policial seja um procedimento sigiloso,

qualquer fase do processo disciplinar, ser afastado do exercício

será assegurado ao advogado de José o acesso aos autos.

de seu cargo até a decisão final.
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Julgue os itens subsecutivos, referentes ao regime jurídico dos

Com base na Lei n.º 8.137/1990, que define os crimes contra a

funcionários policiais civis da União e do DF.

ordem tributária e econômica e contra as relações de consumo,

104

Para o cargo de agente de polícia, é vedada a posse mediante
procuração.

105

113

Constitui crime contra as relações de consumo ter em depósito,

Se um agente de polícia aposentado reingressar no serviço

mesmo que não seja para vender ou para expor à venda,

público, por serem insubsistentes os motivos de sua

mercadoria em condições impróprias para o consumo.

aposentadoria, pode-se afirmar que ocorreu a sua reversão.
106

julgue os itens que se seguem.

114

Se um agente de polícia demitido for reintegrado

Quem, valendo-se da qualidade de funcionário público,
patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante

judicialmente, o agente que ocupava o seu lugar terá de ser

a administração fazendária praticará, em tese, crime funcional

reconduzido ao cargo anterior, devendo ser indenizado pelo

contra a ordem tributária.

período em que tiver ocupado o cargo.
107

Se um indivíduo, admitido por concurso público na carreira de
agente da PCDF, requerer, após um ano de efetivo exercício,
licença para tratar de interesses particulares, o requerimento

De acordo com a Lei de Execução Penal — Lei n.o 7.210/1984 —,
julgue os itens subsequentes.
115

deverá ser indeferido de imediato, ainda que a concessão da

O preso provisório, mesmo que apresente alto risco para a
ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da

licença não se mostre inconveniente ao interesse do serviço.
sociedade, não poderá ser submetido ao regime disciplinar
108

Se um agente de polícia for eleito deputado estadual, durante

diferenciado, que é destinado apenas aos presos condenados.

o exercício do mandato eletivo, ele somente poderá ser
promovido por antiguidade.

116

Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão
submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os

genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e

seguintes itens.
indolor.
109

Em qualquer fase do procedimento relativo à prática de ato

117

infracional, o adolescente possui o direito de solicitar a

No estabelecimento penal, o preso primário deverá cumprir
pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes.

presença de seus pais ou responsável.
110

Para efeito de confrontação, mesmo que não haja dúvida
fundada, o adolescente civilmente identificado será submetido

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
118

a identificação compulsória pelos órgãos policiais.
No que se refere à escuta telefônica, julgue os itens a seguir.
111

O juiz poderá, em regra, admitir requerimento verbal de

a irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui garantia
da pessoa.

No que se refere ao Estatuto do Idoso, julgue os itens que se
seguem.

interceptação de comunicação telefônica desde que este seja
formulado pela autoridade policial durante investigação

119

A pessoa jurídica poderá ser responsabilizada, nos termos da
lei, pela inobservância das normas que visem prevenir a

criminal.

ameaça ou a violação aos direitos do idoso.
112

Uma vez deferido o pedido de interceptação de comunicação
telefônica pelo juiz, a autoridade policial que conduzir os

120

O procedimento da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e

procedimentos de interceptação deverá cientificar o Ministério

Criminais não é aplicado a nenhum dos crimes previstos no

Público, que poderá acompanhar a sua realização.

Estatuto do Idoso.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

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 serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado o texto que apresentar qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

As armas de brinquedo devem sair de circulação no Distrito Federal em até dez meses, mas a
polêmica sobre a proibição delas parece estar longe do fim. A lei distrital, sancionada recentemente, impede
a fabricação, a comercialização e a distribuição de peças semelhantes ou não aos armamentos convencionais.
Estão inclusas as que disparam balas, bolas, espuma, luz, laser e assemelhados, as que produzem sons e
as que projetam quaisquer substâncias. A aprovação da norma repercutiu nacionalmente e também fora do
Brasil, com reportagem no jornal britânico The Guardian.
Correio Braziliense, 29/9/2013, p. 27 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
O CERCO ÀS ARMAS COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

percepções diversas acerca das armas, de instrumento de proteção a símbolo de morte e destruição; [valor: 13,00 pontos]

<

efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas de brinquedo; [valor: 13,00 pontos]

<

limitações de uma medida legal como a proibição de venda de armas de brinquedo. [valor: 12,00 pontos]
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