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Olá, Concurseiro! 

Preparamos este simulado para que você teste seus 
conhecimentos nas matérias cobradas no concurso da 
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) 

Pedimos que leia com atenção as instruções abaixo 
antes de começar a resolvê-lo. 

Este material é composto por 140 questões, com base 
no estilo de cobrança da banca CESPE. 

Este simulado foi disponibilizado às 9h. 
Recomendamos que você inicie a resolução a partir 
das 9h. A duração do simulado é de 4h. 

Faremos uma live, às 14h, com a correção deste 
simulado, comentando cada questão e resolvendo 
dúvidas dos alunos no chat.  

Não perca! 

Para participar da correção, basta clicar no link abaixo 
e procurar pela opção “definir lembrete”  

https://bit.ly/2ZUHq2C 

 

Boa prova! 
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PORTUGUÊS 

(CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) Com relação aos sentidos e aos aspectos 
gramaticais do texto CB4A1BBB, julgue os itens que se seguem. 

 

1. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) Ao mencionar o “que poderia ter sido” (ℓ.31), a 

autora refere-se a uma vida de liberdade, na natureza, na qual, entre outras ações, os 

tigres-de-bengala poderiam caçar sua própria comida.  

C.      E. 

 

2. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) A forma verbal “passara” (ℓ.5) denota um fato 
ocorrido antes de duas outras ações também já concluídas, as quais são descritas nos 
dois períodos imediatamente anteriores ao período em que ela se insere. 

C.      E. 
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3. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) Ao narrar a história do macaco Alemão e ao 
comentar a vida dos tigres-de-bengala nascidos em cativeiro, a autora remete à 
perspectiva de visitar zoológicos que ela classifica como “sem inocência” (ℓ.19). 

C.      E. 
 

(CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) Com relação às ideias e aos aspectos 
linguísticos do texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir. 

 

4. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) O texto pode ser considerado informal pela 
presença dos vocábulos “videoclipes”, “videogames” e da expressão “jogos de tabuleiro” 
no primeiro parágrafo. 

C.      E. 
 

5. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) Dadas a temática apresentada e a presença 
de referências temporais, como as expressões “nas últimas décadas” (ℓ.14) e “dos 
anos 80 do século XX para cá” (ℓ.17), o texto classifica-se como narrativo. 

C.      E. 
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6. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) Há cerca de três décadas, em contextos 
históricos, culturais e literários, o termo narrativa passou a ser considerado um sinônimo 
de narração. 

C.      E. 

7. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) O vocábulo “antes” (ℓ.19) indica, no contexto em 
que se insere, circunstância temporal. 

C.      E. 
 

8. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) A autora utiliza o termo “tudo” (ℓ.5) para se referir 
a uma ampla quantidade de experiências, objetos e produtos que constituem e(ou) 
comportam uma sequência articulada de eventos. 

C.      E. 
 

(CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) Com relação aos sentidos e aos aspectos 
gramaticais do texto CB1A1BBB, julgue o item que se segue. 
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9. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) O vocábulo se recebe a mesma classificação 
em “se julgam” (ℓ.6) e “se castigam” (ℓ.21). 

C.      E. 

 

10. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – STM) Caso se isolasse por vírgulas o trecho “que, 
em Deodoro, quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida” (ℓ. 1 e 2), seria pertinente 
inferir que o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado, ou conhecido 
do interlocutor. 

C.      E. 
 

INGLÊS 

Texto para a questão 11 

 

11. (CESPE/CEBRASPE – 2017 – Prefeitura de São Luís - MA) In “The world has 
changed and so have English language teaching resources” (ℓ. 1 and 2), the word “so” 
means 

A. true. 

B. very. 



SIMULADO PCDF 25/07/2020 

  

                                              

SIMULADO PCDF  

 

C. in order that. 

D. in this way. 

E. likewise. 

Texto para a questão 12 

 

12. (CESPE/CEBRASPE – 2017 – Prefeitura de São Luís - MA) In text 9A2AAA, the 
word “jeopardizes” (ℓ.5) can be correctly replaced by 

A. evidences. 

B. encourages. 

C. stresses. 

D. promotes. 

E. endangers. 
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13. (CESPE/CEBRASPE – 2017 – Prefeitura de São Luís - MA) In text 9A2DDD, in the 
clause “Furthermore, run has many meanings” (ℓ.5), the word “Furthermore” can be 
correctly replaced by 

A. In addition. 

B. Nevertheless. 

C. As a matter of fact. 

D. Then 

E. Because. 
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14. (CESPE/CEBRASPE – 2017 – Prefeitura de São Luís - MA) In text 9A3BBB, the 
word “should” (ℓ.5), is used to express 

A. an order. 

B. a recommendation. 

C. a condition. 

D. an obligation. 

E. a permission. 
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15. (CESPE/CEBRASPE – 2017 – Prefeitura de São Luís - MA) In text 9A4BBB, 
“pretend” (ν.14) is synonymous with 

A. make sure. 

B. intend. 

C. make believe. 

D. infer. 

E. assure. 

 

 

16. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – CGE-CE) In text CB1A3-I, the passage 

A. “The former comprises acting diligently” (l. 5 and 6) is equivalent to: Professional 
skepticism involves behaving in good faith. 

B. “information that brings into question the reliability of documents” (l. 12 and 13) 
can be correctly expressed as: data collected in order to clear doubts about 
documents. 

C. “misstatement owing to error or fraud” (l.9) is the same as: a distorted assertion 
that results from a mistake or deception. 
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D. “Further, it includes a mindset” (l.14) can be correctly conveyed as: Hence, it 

adds a conception. 

E. “Auditors may consider documenting procedures” (l. 17 and 18) is the same as: 
comptrollers should employ customary documents. 

 

17. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – CGE-CE) Based on text CB1A3-I, decide which of 
the statements below is correct. 

A. The opposite of “former” (l.5) in this particular context is current. 

B. In “it includes” (l.14) , “it” refers to “evidence” (l.13). 

C. “Further” (l.14) is a more informal but equally acceptable form of furthermore. 

D. In “may consider documenting” (l. 17 and 18), “documenting” can be correctly 

replaced with document. 

E. In “under audit” (l.20), “under” can be correctly replaced with below. 

 

 

 

18. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – CGE-CE) In terms of comprehension of the text 
above, decide which of the statements below is correct. 

A. The expression “all the more” (l.8) means not only but also. 

B. Supreme Audit Institutions focus primarily on the top chains of command in the 
government and on common minor cases of extortion. 

C. Politically weak or unstable countries are no places for supreme audit institutions 
to exist and prosper. 
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D. In “They do so” (l.8), “do” refers to “enhance” (l.7). 

E. Counting water taps may eventually provide evidence of government 
unaccountability. 

 

 

19. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – CGE-CE) Based on text CB1A3-II, judge the following 
items. 

I. The expression “red tape” (l.2) means politically-motivated and inconsistent official 
procedures. 

II. The basic meaning conveyed by “to enhance” (l.2) and to leverage (l.10) can also be 
found in to better. 

III. To be entitled (l.9) is synonymous with to be eligible for. 

IV. The word “overall” (l.3) means in general terms in the text. 

Decide which alternative below is correct. 

A. Only the alternatives I and II are correct. 

B. Only the alternatives I and III are correct. 

C. Only the alternatives II and III are correct. 

D. Only the alternatives II and IV are correct. 

E. Only the alternatives III and IV are correct. 
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20. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – CGE-CE) Based on text CB1A3-II, decide which of 
the alternatives below is correct. 

A. Red tape has been the main obstacle for the Canadian government to provide 
quality services to its people. 

B. The Canada Revenue Agency has not been able to do its job because it is 
antiquated. 

C. The Canadian government plans to abolish fees and taxes to those who embrace 
technological innovations. 

D. The measures the Agency intends to implement aim at making its services 

cheaper, more accessible and efficient. 

E. The main beneficiaries of the proposed measures are medium-sized businesses. 

 

CONHECIMENTOS DO DISTRITO FEDERAL 

Acerca de aspectos políticos e econômicos do Distrito Federal e da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), julgue o 

item a seguir, conforme a Lei Complementar n.º 94/1998 e suas alterações. 

21. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – DPE-DF) A RIDE-DF compõe-se, além do Distrito 
Federal, de municípios dos estados de Minas Gerais e Goiás. 

C.      E. 
 

22. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – DPE-DF) Município constituído por 
desmembramento territorial de município integrante da RIDE-DF não necessariamente 
será incluído nessa região integrada de desenvolvimento, cabendo ao Poder Executivo 
autorizar ou não tal inclusão. 

C.     E. 
 

23. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – DPE-DF) Brasília possui características próprias de 
regiões metropolitanas: seu contexto territorial regional apresenta uma grande cidade 
central, com mais de 1 milhão de habitantes, e é marcado por um processo de 
conurbação de regiões administrativas do Distrito Federal com municípios vizinhos, os 
quais, mesmo que intercalados por áreas rurais, são fortemente influenciados pelo 
centro de aglomeração. 

C.       E. 
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24. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – SLU-DF) Com relação à Região Integrada de 
Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE-DF), julgue o próximo item. 

A RIDE-DF é considerada uma região metropolitana que integra apenas os núcleos 
urbanos do DF e os municípios limítrofes do estado de Goiás. 

C.       E. 
 

25. (CESPE/CEBRASPE – 2014 – SEDF) Julgue o próximo item relativo a aspectos 
antecedentes à construção de Brasília. 

Pesquisas históricas e escavações arqueológicas comprovam que não havia ocupação 
humana na região do Distrito Federal e do Entorno antes da formação dos primeiros 
assentamentos de origem portuguesa no Brasil Colônia. 

C.       E. 
 

26. (CESPE/CEBRASPE – 2014 – SEDF) Com relação à transferência da capital 
brasileira e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo. 
 
Os objetivos da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central incluem o 
estímulo ao povoamento e ao desenvolvimento das regiões interioranas do país, em 
face de a grande maioria da população brasileira estar concentrada nesse período nas 
regiões próximas ao litoral. 

C.       E. 
  

27. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – SLU-DF) Com relação a aspectos geográficos e 
políticos do Distrito Federal (DF), julgue o item a seguir. 

O DF é uma unidade federativa cuja organização territorial e política apresenta 
diferenças com relação às demais unidades federativas que compõem o território 
brasileiro: o DF não é município nem estado, mas é regido por lei orgânica, tal como os 
municípios brasileiros; além disso, possui governador, mas não vereadores. 

C.       E. 
 

28. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – SLU-DF) Com relação a aspectos geográficos e 
políticos do Distrito Federal (DF), julgue o item a seguir. 

As regiões administrativas, popularmente conhecidas como cidades satélites, possuem 
autonomia político-administrativa semelhante à dos municípios brasileiros. 

C.       E. 
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29. (QUADRIX– 2018 – CODHAB-DF) Historicamente, o Brasil foi povoado, desde o 
início da colonização, a partir da região litorânea. A rigor, foi a partir de meados do 
século XX que políticas públicas foram lançadas com o objetivo de ocupar extensas 
áreas do território nacional com população rarefeita, como seria o caso do Centro‐
Oeste.  É nessa perspectiva que entende, por exemplo, a decisão de se transferir a 
capital da República para o Planalto Central do País. A criação da Região Integrada de 
Desenvolvimento (Ride) do Distrito Federal e Entorno inscreve‐se nesse esforço de 
interiorização do desenvolvimento nacional, tendo Brasília como polo desse processo. 

A partir dessas considerações gerais e iniciais, julgue o item subsequente. 

A Ride foi criada com o objetivo de articular ações administrativas do governo federal, 
dos estados de Minas Gerais e Goiás e do Distrito Federal, além dos municípios que a 
compõem. 

C.       E. 
 

30. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – SLU-DF) Com relação à Região Integrada de 
Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE-DF), julgue o próximo item. 

Brasília é o centro polarizador da RIDE-DF e é classificada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) como metrópole nacional. 

C.       E. 

 

LEGISLAÇÃO 

31. (FCC – CLDF – Agente de Polícia Legislativa – 2018 – Adaptada) No que se refere 

à Lei no 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários 

policiais civis da União e do Distrito Federal, considere e assinale CERTO ou ERRADO:  

A pena de demissão, entre outros casos, será aplicada quando se caracterizar crimes 

contra os costumes e contra o patrimônio, que, por sua natureza e configuração, 

sejam considerados como infamantes, de modo a incompatibilizar o servidor para o 

exercício da função policial. 

C.       E. 
 
 

32. (FUNIVERSA – PCDF – Delegado de Polícia – 2015 – Adaptada) No que se refere 
à Lei n.º 4.878/1965, que trata do regime jurídico dos policiais civis da União, julgue o 
item a seguir. 
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A Lei n.º 4.878/1965 prevê a suspensão preventiva do policial federal, por no máximo 
120 dias, para que este não venha a influir na apuração da transgressão, mesmo nos 
casos de infrações previstas com penalidade de demissão. 

C.      E. 
 

33. (CESPE – PCDF – Agente de Polícia – 2013) A respeito do desmembramento e da 

reorganização da Carreira Policial Civil do DF, julgue o item a seguir. 

Tanto o perito médico-legista quanto o agente e o escrivão de polícia integram a carreira 

de Polícia Civil do DF. 

C.       E. 
 

34. (FCC – CLDF – Consultor Legislativo – 2018 – Adaptada) Constitui atribuição da 

Direção-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal realizar correição nos procedimentos 

penais e administrativos. 

C.       E. 
 

35. (FUNIVERSA – PCDF – Perito Médico-Legista – 2015 – Adaptada) De acordo com 

o Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto n.º 30.490/2009 do DF, julgue o 

item a seguir. 

O Instituto de Pesquisa de DNA Forense compõe o Instituto de Medicina Legal. 

C.       E. 
 

36. (FUNIVERSA – PCDF – Papiloscopista Policial – 2015 – Adaptada) Conforme o 

Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto n.º 30.490/2009 do Distrito Federal, 

é atribuição do papiloscopista policial investigar atos ou fatos que caracterizem ou 

possam caracterizar infrações penais. 

C.       E. 
 

37. (FUNIVERSA – PCDF – Papiloscopista Policial – 2015 – Adaptada) Conforme o 

Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto n.º 30.490/2009 do Distrito Federal, 

é atribuição do papiloscopista policial certificar as atividades cartorárias realizadas. 

C.       E. 
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38. (CESPE/CEBRASPE – PC-ES – 2009) À luz da jurisprudência e doutrina 
dominantes, julgue o item quanto aos crimes de abuso de autoridade. 
 
Se um delegado de polícia, mediante fundadas suspeitas de que um motorista esteja 
transportando em seu caminhão certa quantidade de substância entorpecente para fins 
de comercialização, determinar a execução de busca no veículo, sem autorização 
judicial, resultando infrutíferas as diligências, uma vez que nada tenha sido encontrado, 
essa conduta da autoridade policial caracterizará o crime de abuso de autoridade, pois, 
conforme entendimento doutrinário dominante, o veículo automotor onde se exerce 
profissão ou atividade lícita é considerado domicílio. 

C.       E. 
 

39. (CESPE/CEBRASPE – PC-ES – 2009) À luz da jurisprudência e doutrina 
dominantes, julgue o item quanto aos crimes de abuso de autoridade. 

A ação penal por crime de abuso de autoridade é pública condicionada à representação 
do cidadão, titular do direito fundamental lesado. 

C.       E. 
 

40. (CESPE/CEBRASPE – PC-ES – 2009) À luz da jurisprudência e doutrina 
dominantes, julgue o item quanto aos crimes de abuso de autoridade. 

Nos termos da lei que incrimina o abuso de autoridade, o sujeito ativo do crime é aquele 
que exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que 
transitoriamente e sem remuneração. À vista disso, afasta-se a possibilidade de 
concurso de pessoas em tais delitos, quando o co-autor ou partícipe for um particular. 

C.       E. 
 

 (FUNIVERSA – PC-DF – Perito Criminal – Geologia – 2012) De acordo com a Lei 
Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta com relação à Polícia Civil 
do Distrito Federal (PCDF). 

41. A autonomia funcional é um dos princípios institucionais da PCDF. 

C.       E. 
 

42. (FUNIVERSA – PC-DF – Perito Criminal – Geologia – 2012) As atividades 
desenvolvidas nos Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de Identificação, 
bem como na função de policial civil são, todas elas, de natureza técnico-científica. 

C.       E. 
 

43. (FUNIVERSA – PC-DF – Perito Criminal – Geologia – 2012) Em razão da 
especificidade do trabalho realizado no Instituto de Criminalística, o dirigente dele 
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poderá ser escolhido fora do quadro funcional do Instituto, desde que tenha notável 
saber relativo às matérias de que ali se cuidam. 

C.       E. 

 

44. (FUNIVERSA – PC-DF – Perito Criminal – Geologia – 2012) É garantida a 
independência funcional na elaboração de laudos periciais para os peritos criminais, 
médicos-legistas e datiloscopistas policiais. 

C.       E. 

 

45. (FUNIVERSA – PC-DF – Perito Criminal – Geologia – 2012) A PCDF é órgão 
permanente dirigido por qualquer pessoa ocupante de cargo público, de preferência que 
esteja exercendo função dentro da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. 

C.       E. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

46. (CESPE/CEBRASPE – Prefeitura de São Cristóvão-SE – 2019) A sorte de ganhar 
ou perder, num jogo de azar, não depende da habilidade do jogador, mas 
exclusivamente das probabilidades dos resultados. Um dos jogos mais populares no 
Brasil é a Mega Sena, que funciona da seguinte forma: de 60 bolas, numeradas de 1 a 
60, dentro de um globo, são sorteadas seis bolas. À medida que uma bola é retirada, 
ela não volta para dentro do globo. O jogador pode apostar de 6 a 15 números distintos 
por volante e receberá o prêmio se acertar os seis números sorteados. Também são 
premiados os acertadores de 5 números ou de 4 números. 

A partir dessas informações, julgue o item que se segue. 

A probabilidade de a primeira bola sorteada ser um número múltiplo de 8 é de 10%. 

C.       E. 
 

47. (CESPE/CEBRASPE – Prefeitura de São Cristóvão-SE – 2019) A sorte de ganhar 
ou perder, num jogo de azar, não depende da habilidade do jogador, mas 
exclusivamente das probabilidades dos resultados. Um dos jogos mais populares no 
Brasil é a Mega Sena, que funciona da seguinte forma: de 60 bolas, numeradas de 1 a 
60, dentro de um globo, são sorteadas seis bolas. À medida que uma bola é retirada, 
ela não volta para dentro do globo. O jogador pode apostar de 6 a 15 números distintos 
por volante e receberá o prêmio se acertar os seis números sorteados. Também são 
premiados os acertadores de 5 números ou de 4 números. 
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A partir dessas informações, julgue o item que se segue. 

A cada número sorteado, a probabilidade de determinado número dos restantes ser 
sorteado aumenta. 

C.       E. 
 

(CESPE/CEBRASPE – SEFAZ-AL– 2020) Considerando esse argumento, julgue os 
itens seguintes. 

 

 

48. (CESPE/CEBRASPE – SEFAZ-AL– 2020) A negação da proposição “Os servidores 
públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por 
esse setor padecem.” é corretamente expressa por “Os servidores públicos que atuam 
nesse setor não padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não 
padecem.”. 

C.       E. 
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49. (CESPE/CEBRASPE – SEFAZ-AL– 2020) A proposição P3 é equivalente à 
proposição “Se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, então o 
trabalho dos servidores públicos que atuam no setor Alfa não fica prejudicado.”. 

C.       E. 
 

50. (CESPE/CEBRASPE – SEFAZ-AL– 2020) No argumento seguinte, as proposições 
P1, P2, P3 e P4 são as premissas, e C é a conclusão. 

• P1: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então o trabalho dos 
servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado.”. 

• P2: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os beneficiários dos 
serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos.”. 

• P3: “Se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor Alfa fica prejudicado, 
então os servi0064ores públicos que atuam nesse setor padecem.”. 

• P4: “Se os beneficiários dos serviços prestados pelo setor Alfa são mal atendidos, 
então os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem.”. 

• C: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os servidores públicos 
que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse 
setor padecem.”. 

Considerando esse argumento, julgue o item seguinte. 

Se a proposição P4 for verdadeira, então a proposição “Os beneficiários dos serviços 
prestados pelo setor Alfa são mal atendidos.” será, necessariamente, verdadeira. 

C.       E. 

  

51. (CESPE/CEBRASPE – SEFAZ-DF– 2020) Considerando a proposição P: “Se o 
servidor gosta do que faz, então o cidadão-cliente fica satisfeito”, julgue o item a seguir. 

P é uma proposição composta formada por duas proposições simples, de modo que sua 
tabela-verdade possui 2 linhas. 

C.       E. 
 
 

52. (CESPE/CEBRASPE – SEFAZ-DF– 2020) Considerando a proposição P: “Se o 
servidor gosta do que faz, então o cidadão-cliente fica satisfeito”, julgue o item a seguir. 
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A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição: “Se o cidadão-cliente 
não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz”. 

C.       E. 
 

53. (CESPE/CEBRASPE – PRF– 2019) Uma unidade da PRF interceptou, durante 
vários meses, lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas 
fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela 
data de interceptação, é a seguinte: 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200, 
800, .... 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando 
que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão 
apresentado. 

 

A partir do padrão da sequência, infere-se que o 12.º termo é o número 1.600. 

C.       E. 
 

54. (CESPE/CEBRASPE – SEDUC-AL– 2018) Com relação a matemática financeira, 
cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva 
a ser julgada. 

Para liquidar o estoque de determinado produto, o lojista ofereceu um desconto de 10% 
no preço de venda. Passados alguns dias, para o estoque remanescente, o lojista 
concedeu novo desconto, agora de 20% sobre o preço já com primeiro desconto. Nessa 
situação, o valor do desconto que é equivalente a um único desconto aplicado sobre o 
preço do produto é igual a 28%. 

C.       E. 
 

55. (CESPE/CEBRASPE – TRF - 1ª REGIÃO – 2017) A partir da proposição P: “Quem 
pode mais, chora menos.”, que corresponde a um ditado popular, julgue o próximo item. 

A negação da proposição P pode ser expressa por “Quem não pode mais, não chora 
menos” 

C.       E. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

56. (CESPE/CEBRASPE – MPE-PI – 2018) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue 
o próximo item, relativo a improbidade administrativa. 

O gestor público que deixar de cumprir, culposamente, exigência de requisitos de 
acessibilidade previstos na legislação responderá por ato de improbidade 
administrativa, por ofender princípios da administração pública. 

C.       E. 
 
 

57. (CESPE/CEBRASPE – TCE-PA – 2016) Com relação à improbidade administrativa, 
julgue o próximo item. 

O abuso de poder é considerado crime de administração pública e é julgado na esfera 
cível. 

C.      E. 
 

58. (CESPE/CEBRASPE – TCE-PA – 2016) A respeito do controle da administração 
pública, do processo administrativo e da licitação, julgue o item a seguir. 

Caso o ato administrativo apresente vício, o Poder Judiciário, quando for provocado, 
poderá anulá-lo, com efeitos ex tunc, ou revogá-lo, com efeitos ex nunc. 

C.       E. 
 

59. (CESPE/CEBRASPE – DPU – 2016) A respeito da responsabilidade civil do Estado 
e das licitações, julgue o item subsequente. 

A responsabilidade do Estado inclui o dever de indenizar as vítimas quando de ação ou 
omissão, ainda que lícita, resultar-lhes danos. 

C.       E. 
 
 

60. (CESPE/CEBRASPE – TJ-DFT – 2015) Julgue o item a seguir à luz da Lei de 
Improbidade Administrativa. 

Considerando a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao conceito de 
agentes públicos, todos os agentes políticos estão sujeitos às disposições da Lei de 
Improbidade Administrativa. 

C.      E. 
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61. (CESPE/CEBRASPE – TCE-RN – 2015) A respeito dos atos administrativos em 
espécie e da intervenção do Estado na propriedade privada, julgue o item seguinte. 

O parecer é ato administrativo em espécie que, quando obrigatório, vincula a decisão a 
ser proferida pela autoridade competente. 

C.       E. 
 
 

62. (CESPE/CEBRASPE – STJ – 2015) No que se refere aos contratos e licitações e à 
responsabilidade civil, julgue o item subsequente. 

As hipóteses de dispensa de licitação estão previstas em rol exemplificativo, cabendo 
ao agente público justificar a necessidade de contratação direta. 

C.      E. 
 
 

63. (CESPE/CEBRASPE – FUB – 2015) Considerando a responsabilidade civil do 
Estado, julgue o item seguinte. 

A constatação do dano moral ou material é um dos elementos necessários à 
configuração da responsabilidade civil do Estado. 

C.       E. 
 
 

64. (CESPE/CEBRASPE – MPU – 2015) Com relação ao controle da administração e 
ao poder de polícia administrativa, julgue o item seguinte. 

O poder de polícia administrativa, que incide sobre as atividades, os bens e os próprios 
indivíduos, tem caráter eminentemente repressivo. 

C.       E. 
 

65. (CESPE/CEBRASPE – MPU – 2015) Julgue o item a seguir, referente às autarquias 
federais. 

A criação de autarquia é uma forma de descentralização por meio da qual se transfere 
determinado serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal. 

C.      E. 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

66. (CESPE - 2019 – PRF) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se 
segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das 
instituições democráticas:  

A segurança viária compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, 
vetores que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. 

C.      E. 
 

67. (CESPE - 2019 - PRF) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se 
segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das 
instituições democráticas:  

São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes 
estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. 

C.      E. 
 

68. (CESPE - 2019 - PRF) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se 
segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das 
instituições democráticas:  

Policial rodoviário federal com mais de dez anos de serviço pode candidatar-se ao cargo 
de deputado federal, devendo, no caso de ser eleito, passar para inatividade a partir do 
ato de sua diplomação 

C.      E. 
 

69. (CESPE - 2019 - PRF) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se 
segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das 
instituições democráticas:  

A competência da PRF, instituição permanente, organizada e mantida pela União, inclui 
o patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais. 

C.      E. 

  

70. (CESPE - 2019 - PRF) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se 
segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das 
instituições democráticas:  
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Em caso de iminente perigo público, autoridade pública competente poderá usar a 
propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, 
independentemente da comprovação da existência de dano, que, nesse caso, é 
presumido. 

C.      E. 

 
71. (CESPE - 2018 - Polícia Federal) Com relação aos direitos e às garantias 
fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir:  

Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo 
de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato. 

C.      E. 

  

72. (CESPE - 2018 - PC-SE) Conforme disposições constitucionais a respeito da 
organização da segurança pública, julgue o item a seguir: 

Incumbem às polícias civis a função de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais contra a ordem política e social, excetuadas as infrações de natureza militar 

C.      E. 

 

73. (CESPE - 2018 - Polícia Federal) Gilberto, brasileiro nato, completou sessenta e um 
anos de idade no mês de janeiro de 2018. Neste mesmo ano, transitou em julgado 
condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, pena 
privativa de liberdade. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com relação aos direitos 
políticos de Gilberto:  

Em razão de sua idade, o ato de votar nas eleições de 2018 é facultativo para Gilberto. 

C.      E. 

  

74. (CESPE - 2018 - Polícia Federal) Gilberto, brasileiro nato, completou sessenta e um 
anos de idade no mês de janeiro de 2018. Neste mesmo ano, transitou em julgado 
condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, pena 
privativa de liberdade. 
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Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com relação aos direitos 
políticos de Gilberto. 

O processo criminal transitado em julgado é hipótese constitucional para a cassação 
dos direitos políticos de Gilberto pelo tempo de duração dos efeitos da condenação. 

C.      E. 
 

75. (CESPE - 2018 - Polícia Federal) Uma associação, com o objetivo de pleitear direitos 
relativos à educação de adultos analfabetos, planeja realizar uma manifestação pacífica 
em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir:  

A máxima da liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente 
garantida pela Constituição Federal de 1988, que assegura a livre manifestação do 
pensamento e protege o anonimato. 

C.      E. 

 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

76. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – Polícia Federal) A fim de garantir o sustento de sua 
família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo 
dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma 
cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e 
o conduziram coercitivamente até a delegacia.  

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga 
o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. 

C.      E. 
 

77. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – TJ-PA) Com relação ao tempo e ao lugar do crime, 
o Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, as teorias da ubiquidade e da 
atividade. 

C.      E. 
 
 

78. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PGE-PE ) A superveniência de lei penal mais gravosa 
que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime 
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permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da 
continuidade ou da permanência. 

C.      E. 
 
 

79. (CESPE / CEBRASPE – 2019 – PRF) O presidente da República, em caso de 
extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de 
determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a 
aprovação da medida pelo Congresso Nacional. 

C.      E. 
 
 

80. (CESPE / CEBRASPE – 2018 – Polícia Federal) Depois de adquirir um revólver 
calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem 
autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de 
José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte 
de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial.  

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.  

Se, durante o processo judicial a que José for submetido, for editada nova lei que 
diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, 
pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época 
do fato. 

C.      E. 
 
 

81. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – MPE-CE) Mário, após ingerir bebida alcoólica em 
uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à 
gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves.  

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.  

Se, após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, 
a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. 

C.      E. 
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82. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – DPE-DF) Conforme entendimento do STF, a 
persecução penal por crime contra a honra de servidor público no exercício de suas 
funções é de ação pública condicionada à representação do ofendido. 

C.      E. 
 
 

83. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – MPE-CE) Situação hipotética: Maria, de sessenta e 
oito anos de idade, e Teresa, de cinquenta e quatro anos de idade, são irmãs e residem 
no mesmo endereço. Na ocasião de uma festividade familiar, Teresa se aproveitou de 
um descuido de Maria e acabou por subtrair-lhe a bolsa.  

Assertiva: Nos termos do Código Penal, o processamento do crime de furto praticado 
por Teresa dependerá de representação de Maria. 

C.      E. 
 
 

84. (CESPE / CEBRASPE – 2018 – Polícia Federa) Severino, maior e capaz, subtraiu, 
mediante o emprego de arma de fogo, elevada quantia de dinheiro de uma senhora, 
quando ela saía de uma agência bancária. Um policial que presenciou o ocorrido deu 
voz de prisão a Severino, que, embora tenha tentado fugir, foi preso pelo policial após 
breve perseguição. 

 Nessa situação, Severino responderá por tentativa de roubo, pois não teve a posse 
mansa e pacífica do valor roubado. 

C.      E. 
 
 

85. (CESPE / CEBRASPE – 2019 – PGE-PE) João, valendo-se da sua condição de 
servidor público de determinado estado, livre e conscientemente, apropriou-se de bens 
que tinham sido apreendidos pela entidade pública onde ele trabalha e que estavam sob 
sua posse em razão de seu cargo. João chegou a presentear diversos parentes com 
alguns dos referidos produtos. Após a apuração dos fatos, João devolveu os referidos 
bens, mas, ainda assim, foi denunciado pela prática de peculato-apropriação, crime para 
o qual é prevista pena privativa de liberdade, de dois anos a doze anos de reclusão, e 
multa.  

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo, considerando a disciplina 
acerca dos crimes contra a administração pública.  

Caso João seja condenado criminalmente, a decretação da perda do seu cargo público, 
por ser efeito específico da condenação, deve ser motivadamente declarada em 
sentença. 

C.      E. 
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NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 

86. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. 
Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido 
decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que 
dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Como Lúcio está solto, o inquérito policial 
não terá prazo para ser concluído 

C.      E. 
 
 

87. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) O inquérito policial é dispensável para a 
promoção da ação penal desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada 
nos elementos exigidos em lei. 

C.       E. 
 
 

88. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-SC) A autoridade policial não poderá determinar 
o arquivamento dos autos de IP, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta 
investigada. 

C.       E. 
 
 

89. (CESPE / CEBRASPE – 2019 – PGE-PE) É garantido ao defensor de investigado o 
pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que 
o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. 

C.       E. 
 
 

90. (CESPE / CEBRASPE – 2018 – MPU) Denúncia anônima sobre fato grave de 
necessária repressão imediata é suficiente para embasar, por si só, a instauração de 
inquérito policial para rápida formulação de pedido de quebra de sigilo e de 
interceptação telefônica. 

C.      E. 
 
 

91. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – TJ-PA) De acordo com o entendimento do STF, o 
uso de algemas é uma excepcionalidade e deve ser justificado previamente, de forma 
oral ou por escrito. 

C.       E. 
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92. (CESPE / CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Lúcio é investigado pela prática de 
latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo 
sido decretada de ofício a sua prisão temporária.  

A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. 
Recebida a denúncia, não será mais cabível prisão temporária para Lúcio e Carlos. 

C.      E. 
 

93. (CESPE / CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Acerca de prisão, medidas cautelares e 
liberdade provisória, julgue o item subsecutivo. É vedada a concessão de liberdade 
provisória a autor de crime inafiançável. 

C.      E. 
 

94. (CESPE / CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Provas obtidas por meios ilícitos podem 
excepcionalmente ser admitidas se beneficiarem o réu. 

C.      E. 
 

95. (CESPE / CEBRASPE – 2018 – STM) A lei não poderá restringir a divulgação de 
nenhum ato processual penal, sob pena de ferir o princípio da publicidade. 

C.      E. 

 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

96. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PRF) Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos 
humanos, da sua afirmação histórica e da sua relação com a responsabilidade do 
Estado, julgue o próximo item. 

As pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção 
prevista nas normas que dispõem sobre direitos humanos. 

C.      E. 

 
97. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – PRF) No que se refere à fundamentação dos direitos 
humanos e à sua afirmação histórica, julgue os itens subsecutivos. 

A expressão direitos humanos de primeira geração refere-se aos direitos sociais, 
culturais e econômicos. 

C.      E. 
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98. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PRF) Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos 
humanos, da sua afirmação histórica e da sua relação com a responsabilidade do 
Estado, julgue o próximo item. 

Apenas por atos de seus agentes o Estado pode ser responsabilizado por violação de 
direitos humanos reconhecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos. 

C.      E. 

 

99. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – PRF) No que se refere à fundamentação dos direitos 
humanos e à sua afirmação histórica, julgue os itens subsecutivos. 

Conforme a teoria positivista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem 
superior, universal, imutável e inderrogável. 

C.      E. 

 

100. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PRF) Acerca de aspectos da teoria geral dos 
direitos humanos, da sua afirmação histórica e da sua relação com a responsabilidade 
do Estado, julgue o próximo item. 

Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico. 

C.      E. 

  

101. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – PRF) Considerando o disposto na Constituição 
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir, relativos aos direitos humanos. 

Equivalem às normas constitucionais originárias os tratados internacionais sobre 
direitos humanos aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

C.      E. 

  

102. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PRF) A respeito do tratamento constitucional dos 
tratados internacionais de direitos humanos, julgue o item que se segue. 

Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais sobre direitos 
humanos podem receber status normativo-hierárquico constitucional ou legal. 

C.      E. 
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103. (CESPE/CEBRASPE – 2013 – PRF) Considerando o disposto na Constituição 
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir, relativos aos direitos humanos. 

A possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não 
residam no país, dos direitos individuais previstos na CF deve-se ao princípio da 
primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. 

C.      E. 

  

104. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PRF) A respeito do tratamento constitucional dos 
tratados internacionais de direitos humanos, julgue o item que se segue. 

A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de 
sua aprovação por três quintos dos membros de cada casa do Congresso Nacional. 

C.      E. 

  

105. (CESPE/CEBRASPE – 2009 – TRT - 17ª Região (ES)) De acordo com os direitos 
e garantias fundamentais, julgue os itens que se seguem. 

O Brasil se submeterá à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
manifestar adesão. 

C.      E. 

  

INFORMÁTICA 

106. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – SEFAZ-AL) Com relação a banco de dados, julgue 
o item seguinte. 

Com base no diagrama a seguir, é correto afirmar que um item na entidade Ambiente 
pode não relacionar-se com nenhum item na entidade Setor ou pode relacionar-se com 
vários itens nesta entidade, enquanto um item na entidade Setor pode relacionar-se 
somente com um item na entidade Ambiente. 
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 C.      E. 

 

107. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – SEFAZ-DF) Acerca do navegador Google Chrome, 
julgue o item seguinte. 

O atalho SHIFT + ESC permite acessar o Gerenciador de Tarefas para visualizar e 
finalizar processos do Google Chrome em execução. 

C.      E. 

 

108. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – SEFAZ-DF) Com relação ao MS Excel 2013, julgue 
o próximo item. 

A função PROCV permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela ou em um 
intervalo por coluna, pesquisando-se a partir de determinado valor para se obter o valor 
de retorno. 

C.      E. 

 

109. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – SEFAZ-DF) A respeito de componentes funcionais 
de computadores e do sistema operacional Linux, julgue o item a seguir. 

No Linux, o diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e 
das bibliotecas do sistema operacional, enquanto no diretório /usr são armazenados os 
arquivos dos usuários. 

C.      E. 

  

110. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Julgue o item a seguir, referente a 
criptografia e protocolos criptográficos. 
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Quando se acessa um sítio seguro pelo protocolo HTTPS, o navegador gera um 
conjunto de chaves criptográficas que é enviado ao servidor por meio de um algoritmo 
de troca de chaves. 

C.      E. 

  

111. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) No que tange à segurança da informação, 
julgue o seguinte item. 

Os princípios fundamentais da segurança da informação incluem confidencialidade, 
integridade e disponibilidade. Os níveis de segurança para executar esses princípios em 
cada organização são os mesmos, considerando-se os objetivos e requisitos de negócio 
e de segurança. 

C.      E. 

 

112. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Com relação a informática e processo 
digital, julgue o item que se segue. 

As empresas utilizam redes privativas virtuais VPN (virtual private networks) com o 
objetivo de criar intranets e extranets de maneira mais segura e confiável, sem a 
necessidade do uso de firewalls ou criptografia de dados. 

C.      E. 

 

113. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Com relação a informática e processo 
digital, julgue o item que se segue. 

Apesar de a Internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários 
domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à Internet, isto é, uma 
empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. 

C.      E. 

 

114. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) A respeito de modelos de dados e de 
modelos orientados a objetos, com o emprego da linguagem de modelagem unificada, 
julgue o item que se segue. 

No modelo relacional, um objeto de dados mantém internamente dados e um conjunto 
de operações que agem sobre os dados. 

C.      E. 
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115. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PGE-PE) A respeito de redes de computadores, 
julgue o item que segue. 

O firewall é um equipamento de segurança de redes que impede a passagem de vírus, 
worms ou cookies oriundos da Internet e com potencial de infectar os computadores da 
intranet. 

C.      E. 

 

116. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PGE-PE) A respeito de redes de computadores, 
julgue o item que segue. 

O envio de uma mensagem eletrônica que contenha texto e um arquivo anexado é 
realizado mediante dois protocolos: SMTP (simple mail transfer protocol), para o texto, 
e FTP (file transfer protocol), para o arquivo. 

C.      E. 

 

117. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – PGE-PE) Com relação a sistemas operacionais e 
ferramentas de edição de texto e planilhas, julgue o item a seguir. 
 
O shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux: o primeiro 
serve para interpretar os comandos do usuário, e o segundo, para controlar os 
dispositivos do computador 

C.      E. 

 

118. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – FUB) Julgue o item seguinte, a respeito dos 
conceitos de modelagem de dados e níveis de abstração. 

No modelo de entidade-relacionamento, uma entidade se caracteriza por um objeto do 
mundo real que possui um conjunto de propriedades; os valores de um subconjunto 
dessas propriedades podem identificar de maneira única a entidade. 

C.      E. 
 

 

119. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – Polícia Federal) Julgue o item seguinte, a respeito 
de big data e tecnologias relacionadas a esse conceito. 
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De maneira geral, big data não se refere apenas aos dados, mas também às soluções 
tecnológicas criadas para lidar com dados em volume, variedade e velocidade 
significativos. 

C.      E. 
 

120. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – IPHAN) Julgue o item que se segue, a respeito de 
tecnologias de sistemas de informação. 

Na busca de padrões no data mining, é comum a utilização do aprendizado não 
supervisionado, em que um agente externo apresenta ao algoritmo alguns conjuntos de 
padrões de entrada e seus correspondentes padrões de saída, comparando-se a 
resposta fornecida pelo algoritmo com a resposta esperada. 

C.      E. 

 

ESTATÍSTICA 

(CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Em determinado município brasileiro, realizou-
se um levantamento para estimar o percentual P de pessoas que conhecem o programa 
justiça itinerante. Para esse propósito, foram selecionados 1.000 domicílios por 
amostragem aleatória simples de um conjunto de 10 mil domicílios. Nos domicílios 
selecionados, foram entrevistados todos os residentes maiores de idade, que 
totalizaram 3.000 pessoas entrevistadas, entre as quais 2.250 afirmaram conhecer o 
programa justiça itinerante. 

De acordo com essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. 

121. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) A estimativa do percentual de pessoas que 
conhecem o programa justiça itinerante foi inferior a 60%. 

C.      E. 
 

122. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) A fração amostral do levantamento em 
tela foi superior a 0,5 

C.      E. 
 

123. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) O tamanho da amostra foi igual a 3 mil 
pessoas maiores de idade. 

C.      E. 
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124. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Para avaliar a satisfação dos servidores 
públicos de certo tribunal no ambiente de trabalho, realizou-se uma pesquisa. Os 
servidores foram classificados em três grupos, de acordo com o nível do cargo ocupado. 
Na tabela seguinte, k é um índice que se refere ao grupo de servidores, e Nk denota o 
tamanho populacional de servidores pertencentes ao grupo k. 

 

 

 

De cada grupo k foi retirada uma amostra aleatória simples sem reposição de tamanho 
nk; pk representa a proporção de servidores amostrados do grupo k que se mostraram 
satisfeitos no ambiente de trabalho. 

A partir das informações e da tabela apresentadas, julgue o próximo item. 

O desenho amostral empregado nessa pesquisa foi a amostragem aleatória 
estratificada com alocação proporcional aos tamanhos dos estratos. 

C.      E. 

 

125. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Em uma fila para atendimento, encontram-
se 1.000 pessoas. Em ordem cronológica, cada pessoa recebe uma senha para 
atendimento numerada de 1 a 1.000. Para a estimação do tempo médio de espera na 
fila, registram-se os tempos de espera das pessoas cujas senhas são números 
múltiplos de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, ..., 1.000. 

Considerando que o coeficiente de correlação dos tempos de espera entre uma 
pessoa e outra nessa fila seja igual a 0,1, e que o desvio padrão populacional dos 
tempos de espera seja igual a 10 minutos, julgue o item que se segue. 

Para a estimação do tempo médio de espera, a fração amostral adotada na referida 
situação será superior a 0,12. 

C.      E. 

  

126. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Em uma fila para atendimento, encontram-
se 1.000 pessoas. Em ordem cronológica, cada pessoa recebe uma senha para 
atendimento numerada de 1 a 1.000. Para a estimação do tempo médio de espera na 
fila, registram-se os tempos de espera das pessoas cujas senhas são números múltiplos 
de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, ..., 1.000. 
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Considerando que o coeficiente de correlação dos tempos de espera entre uma pessoa 
e outra nessa fila seja igual a 0,1, e que o desvio padrão populacional dos tempos de 
espera seja igual a 10 minutos, julgue o item que se segue. 

A situação em tela descreve uma amostragem sistemática. 

C.      E. 

  

127. (CESPE/CEBRASPE – 2019 – TJ-AM) Para estimar a proporção de menores 
infratores reincidentes em determinado município, foi realizado um levantamento 
estatístico. Da população-alvo desse estudo, constituída por 10.050 menores infratores, 
foi retirada uma amostra aleatória simples sem reposição, composta por 201 indivíduos. 
Nessa amostra foram encontrados 67 reincidentes. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o seguinte item. 

A estimativa do erro padrão da proporção amostral foi inferior a 0,04. 

C.      E. 

 

(CESPE/CEBRASPE – 2018 –  Polícia Federal) Tendo em vista que, diariamente, a 
Polícia Federal apreende uma quantidade X, em kg, de drogas em determinado 
aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente, que 
apresenta os valores observados da variável X em uma amostra aleatória de 5 dias de 
apreensões no citado aeroporto, julgue os próximos itens. 

 

128. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – Polícia Federal) A moda da distribuição dos valores 
X registrados na amostra foi igual a 22 kg. 

C.      E. 
 
 

129. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – Polícia Federal) A mediana das quantidades X 
observadas na amostra em questão foi igual a 18 kg. 

C.      E. 
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130. (CESPE/CEBRASPE – 2018 – IPHAN) Cinco municípios de um estado brasileiro 
possuem as seguintes quantidades de patrimônios históricos: {2, 3, 5, 3, 2}. 
 
Admitindo que a média e o desvio-padrão desse conjunto de valores sejam iguais a 3 
e 1,2, respectivamente, julgue o item seguinte. 
 
O coeficiente de variação é superior a 0,3 e inferior a 0,5. 

C.      E. 

 

CONTABILIDADE 

131. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – MPE-CE) A respeito dos componentes patrimoniais 
e dos fatos contábeis, julgue o item a seguir. 

O fato contábil permutativo é aquele que não provoca alterações no patrimônio líquido 
nem modifica a composição do ativo circulante com o aumento das disponibilidades. 

C.      E. 

 
132. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – MPE-CE) A respeito dos componentes patrimoniais 
e dos fatos contábeis, julgue o item a seguir. 

A distribuição de dividendos aos sócios se dará à medida que a empresa gerar lucro, ou 
quando o seu acervo líquido estiver positivo, isto é, com o ativo superior ao passivo. 

C.      E. 

 

133. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – Polícia Federal) Em relação à contabilidade 
internacional, julgue o item seguinte. 

A inclusão da conta de reserva de capital para prêmio na emissão de debêntures no 
patrimônio líquido foi feita para adaptar a legislação nacional às normas internacionais. 

C.      E. 
 

 

134. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – Polícia Federal) Julgue o item que se segue, relativo 
ao registro de fatos contábeis típicos. 
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A avaliação do estoque de mercadorias de uma empresa pelo método do preço 
específico é feita por meio do cálculo do custo das mercadorias vendidas ao final do 
período de apuração, levando-se em conta a média ponderada dos valores de aquisição 
e do estoque inicial. 

C.      E. 

135. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – Polícia Federal) Considere os dados da tabela a 
seguir, retidos da contabilidade de determinada sociedade empresarial, com valores em 
reais (R$). 

 

Com base nessas informações, julgue o item que segue. 

As contas do ativo dessa empresa somam R$ 500.000. 

C.      E. 
 
 

136. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – Polícia Federal) No que se refere ao balancete de 
verificação contábil, julgue o item subsequente. 

O balancete de verificação é um resumo ordenado de todas as contas utilizadas pela 
contabilidade da entidade que o apresenta, destinando-se a detectar todos os possíveis 
erros de contabilização eventualmente ocorridos. 

C.      E. 
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137. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – Polícia Federal) Com relação à escrituração contábil 
nos livros das sociedades, julgue o item subsequente. 

Em algumas atividades, é comum que o cliente realize um adiantamento ao 
fornecedor, por conta do bem ou do serviço que lhe será entregue. Quando do efetivo 
recebimento do adiantamento, o fornecedor, em cumprimento ao regime de caixa, 
deverá lançar em sua contabilidade um crédito em conta de passivo, em contrapartida 
à conta caixa ou equivalentes. 
                                       C.        E. 
 

138. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – Polícia Federal) Com relação à escrituração contábil 
nos livros das sociedades, julgue o item subsequente. 

A aquisição à vista de um veículo pelo valor de R$ 80.000, ainda que esse valor resulte 
de um desconto, negociado no momento da aquisição, no valor de R$ 4.000, representa-
se por meio de um lançamento de primeira fórmula. 

C.      E. 
 

139. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – Polícia Federal) Considerando que a contabilidade 
é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade 
organizacional, julgue o item a seguir, no que se refere a conceitos, objetivos e 
finalidades da contabilidade. 

Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos 
pelas entidades. 

C.      E. 
 

140. (CESPE/CEBRASPE – 2020 – Polícia Federal) Uma instituição europeia, ao 
analisar demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar 
investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no 
Brasil possuem diversos atributos, entre eles as características qualitativas 
fundamentais da relevância e da representação fidedigna. 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item. 

Na situação descrita, o fato de a representação fidedigna ser um atributo das 
demonstrações contábeis garante para a investidora estrangeira que as informações 
publicadas apresentam exatidão em todos os seus aspectos. 

C.      E. 

 


