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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 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 rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
• 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
e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A vida humana como valor jurídico

Vivemos sob a égide de uma Constituição que1

orienta o Estado no sentido da dignidade da pessoa humana,
tendo como normas a promoção do bem comum, a garantia
da integridade física e moral do cidadão e a proteção4

incondicional do direito à vida. Essa proteção é de tal forma
solene que o atentado a essa integridade eleva-se à condição
de ato de lesa-humanidade: um atentado contra todos os7

homens.
Afirma-se que a Constituição do Brasil protege a

vida e que tudo aquilo que soa diferente é contrário ao10

Direito e por isso não pode realizar-se. Todavia, dizer que a
vida depende da proteção da Carta Maior é superfetação
porque a vida está acima das normas e compõe todos os13

artigos, parágrafos, incisos e alíneas de todas as
constituintes.

A cada dia que passa, a consciência atual,16

despertada e aturdida pela insensibilidade e pela indiferença
do mundo tecnicista, começa a se reencontrar com a mais
lógica de suas normas: a tutela da vida. Essa consciência de19

que a vida humana necessita de uma imperiosa proteção vai
criando uma série de regras que se ajustam mais e mais com
cada agressão sofrida, não apenas no sentido de se criar22

dispositivos legais, mas como maneira de estabelecer formas
mais fraternas de convivência. Este, sim, seria o melhor
caminho.25

Tudo isso vai sedimentando a idéia de que a vida de
todo ser humano é ornada de especial dignidade, o que deve
ser colocado de forma clara em defesa da proteção das28

necessidades e da sobrevivência de cada um. Esses direitos
fundamentais e irrecusáveis da pessoa humana devem ser
definidos por um conjunto de normas que possibilitem que31

cada um tenha condições de desenvolver suas aptidões e suas
possibilidades.

Internet: <http://www.dhnet.org.br/denuncia/tortura/

textos/pericia.htm>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Considerando as idéias e a estrutura do texto acima, julgue os
itens de 1 a 5.

� O texto defende que a sociedade brasileira, apesar de vítima
da violência do contexto tecnológico atual, tem por valor
superafetado a proteção do direito à vida, garantido
constitucionalmente.

� Entre os pilares que sustentam a Carta Magna brasileira —
a dignidade da pessoa, o respeito ao cidadão, a garantia da
sua integridade, o fortalecimento do bem comum e o
resguardo do direito à vida —, sobreleva-se este último, pela
qualidade de incondicional.

� É redundante afirmar que a Constituição do Brasil dá
especial ênfase à defesa à existência no país, uma vez que a
vida sobreleva-se a constituições sociais e está pressuposta
em vários dispositivos legais. 

� O texto argumenta que é universal e incontestável a
consciência de que urge o estabelecimento de formas mais
fraternas de convivência no mundo atual.

� O texto estrutura-se de forma dissertativa, com léxico
predominantemente denotativo, apesar de haver palavras
empregadas em sentido conotativo, a exemplo de “soa”
(R.10) e “ornada” (R.27).

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item I, da Constituição Federal,

DECRETA:

Art. 1.° A Carreira Policial Federal far-se-á nas
categorias funcionais de Delegado de Polícia Federal, Perito
Criminal Federal, Censor Federal, Escrivão de Polícia Federal,
Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal,
mediante progressão funcional, de conformidade com as normas
estabelecidas pelo Poder Executivo. 

Art. 2.° A hierarquia na Carreira Policial Federal se
estabelece primordialmente das classes mais elevadas para as
menores e, na mesma classe, pelo padrão superior. 

Art. 3.° O ingresso nas categorias funcionais da Carreira
Policial Federal ocorrerá sempre no padrão I das classes iniciais,
mediante nomeação ou progressão funcional. 

Internet: <http://www.apcf.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Quanto ao texto acima, julgue os itens a seguir.

� A colocação e a grafia de “DECRETA:” e a repetição de
“Art.” nos parágrafos, alterando o padrão regular, indica que
se trata de um tipo específico de redação: é um texto legal,
oficial.

� No “Art. 1.º”, a expressão verbal “far-se-á” equivale,
sintática e semanticamente, ao desdobramento é feita.

� No texto, as expressões grafadas com inicial maiúscula
constituem unidades de sentido, classificadas como
substantivos compostos, em que o recorrente adjetivo
“Federal” faz parte do nome próprio. 

	 A palavra “mediante”, nos artigos 1.º e 3.º, está empregada
com o sentido de por intermédio de.

�
 Confrontando a redação dos dois últimos períodos,
constata-se não haver paralelismo sintático com referência
ao tempo verbal, uma vez que em um está sendo empregado
o presente e no outro, o futuro do presente do modo
indicativo. 
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Perito, com orgulho

Ben Hur, um senhor de aspecto venerando, prepara-se
para comemorar os seus 86 anos de vida. Homem grande e de
olhar calmo, perito aposentado da Polícia Federal, é um perito à
moda antiga: entrou para a Polícia Federal em 1955, após um
curso ministrado pelo PCF Villanova (hoje, uma referência para
os profissionais da área).

Foram 71 anos dedicados ao serviço público, pois
antes trabalhou como guarda civil patrulhando o trânsito em
uma motocicleta. Uma de suas memórias mais queridas foi ter
participado da inauguração de um dos maiores estádios de futebol
do mundo — o Maracanã —, em 1950. 

— A Polícia Federal foi minha casa, minha vida,
orgulha-se o perito aposentado. Ele diz ainda que gostava muito
do trabalho que realizava: “Fazia com muito amor e respeito”.
Das 1.260 perícias realizadas, nenhum laudo cancelado. “Apenas
um foi contestado, mas fui ao juiz e expliquei tudo. Deu tudo
certo”, afirmou.

Ben Hur lembra que as técnicas periciais eram outras.
“A perícia no meu tempo era feita à mão. Também não tínhamos
máquina fotográfica para auxiliar no trabalho”, disse ele. Entre
uma lembrança e outra, não esquece de elogiar seus atuais
colegas. “Os peritos sempre foram muito respeitados”.

Depois de tantos anos servindo a sociedade, hoje o
perito aposentado aproveita seu descanso curtindo os netos, sem
nunca deixar de reverenciar a querida esposa, falecida no início
da década de 90, a quem ele, até hoje, dedica muito amor e
carinho.

Idem, ibidem (com adaptações).

Os fragmentos seguintes, na ordem em que são apresentados,
correspondem a reescrituras sucessivas dos parágrafos do texto
acima. Julgue-os quanto à correção gramatical e à manutenção
das idéias originais.

�� Ben Hur, um senhor de olhar calmo e venerável aparência,
perito aposentado, ingressou na Polícia Federal à maneira de
antigamente: depois de um curso ministrado por um
profissional mais experiente que hoje é considerado uma
referência na área da perícia.

�� Ben Hur trabalhou, inicialmente como guarda-civil,
patrulhando o trânsito de motocicleta. Desta época, uma de
suas recordações mais queridas foi ter tomado parte da
inauguração do Maracanã, em 1950.

�� O perito aposentado afirmou, vaidosamente, que a Polícia
Federal era a sua casa, a sua vida, e que apreciava muito da
atividade que realizava com amor e respeito. Não teve
cancelado sequer um dos mil, duzentos e sessenta laudos
periciais realizados; apenas uma vez foi contestado, mas ele
foi ao juiz e explicou tudo, saindo vitorioso ao final.

�� As técnicas periciais antigamente eram outras: a perícia era
feita à mão, não existiam máquina fotográfica para auxiliar
o trabalho; mesmo assim, os peritos sempre eram muito
elogiados.

�� Por ser uma pessoa muito afetuosa, Ben Hur serviu à
sociedade brasileira muitos anos, e agora, aposentado,
aproveita o descanso, para cuidar dos netos e lembrar da
querida esposa, falecida no início dos anos 90, cujo carinho
e amor, até hoje, ele dedica.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do
Word 2000 com parte de um texto extraído e adaptado do sítio
http://www.dpf.gov.br, julgue os itens subseqüentes.

�� Sabendo que o espaçamento entre as linhas dos parágrafos
mostrados está configurado para simples, para aumentar esse
espaçamento, é suficiente realizar o seguinte procedimento:
selecionar os referidos parágrafos; clicar a opção

Espaçamento entre linhas, encontrada no menu ;
na janela aberta em decorrência dessa ação, definir no local
apropriado o espaçamento desejado; clicar OK.

�� Considere que exista uma impressora devidamente
configurada conectada ao computador em que o Word está
sendo executado e que seja feito o seguinte procedimento:
selecionar o trecho “Sua estrutura (...) federal.”; no menu

, clicar a opção Fonte; na janela aberta em
decorrência dessa ação, definir, no local apropriado, fonte
com efeito Oculto; clicar OK; a seguir, imprimir o documento
em edição. Nessa situação, o documento em edição será
impresso sem o trecho selecionado. 

�� Por meio do menu , é possível adicionar ao
documento em edição, entre outros, quebra de página e de
coluna, números de páginas, símbolos não disponibilizados
diretamente pelo teclado, figuras e notas de rodapé. 

�	 Considere que o documento em edição já foi associado a um
arquivo por meio da opção Salvar como. Nessa situação, caso

o botão  seja clicado, todas as modificações realizadas
no documento desde a última salvaguarda serão salvas no

referido arquivo e o botão , que está ativado, passará ao

modo inativo ou impossível desfazer — .
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Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética relativa a tecnologias associadas à Internet e ao
Internet Explorer 6 (IE6), seguida de uma assertiva a ser julgada.

�
 Um agente do DPF, em uma operação de busca e apreensão,
apreendeu um computador a partir do qual eram realizados
acessos à Internet. O proprietário desse computador está
sendo acusado de ações de invasão a sistemas informáticos,
mas alega nunca ter acessado uma página sequer dos sítios
desses sistemas. Nessa situação, uma forma de identificar se
o referido proprietário acessou alguma página dos referidos
sistemas é por meio do arquivo cookie do IE6, desde que o
seu conteúdo não tenha sido deletado. Esse arquivo
armazena dados referentes a todas as operações de acesso a
sítios da Internet.

�� Um computador permitiu acesso à Internet por meio de uma
rede wi-fi, padrão IEEE 802.11b, em que uma portadora de
2,4 GHz de freqüência foi utilizada para a transmissão de
dados a taxas de até 11 Mbps. Nessa situação, apesar de se
poder transmitir a taxas de até 11 Mbps, essa taxa é
compartilhada com os diversos usuários que estão na mesma
rede wi-fi e, na medida em que um usuário se distancia do
access point dessa rede, a sua taxa de transmissão tende a
diminuir.

�� Um usuário dispõe de um celular que opera com as
tecnologias GSM e GPRS. Nessa situação, ele será capaz de
se conectar à Internet por meio do IE6, utilizando os
protocolos TCP/IP e http, à taxa de transmissão igual à
verificada em redes ADSL.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do IE6 em
uma sessão de uso desse aplicativo, na qual está sendo mostrada
uma página web cujo endereço eletrônico aparece no campo

, julgue o item abaixo.

�� Na situação mostrada, sabendo que o IE6 permite exportar
para o Excel as informações contidas na tabela mostrada, é
possível realizar tal operação por meio de recursos

disponibilizados ao se clicar o botão .

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 em que se
iniciou a edição de uma planilha. Quanto a essa figura e ao Excel
2002, julgue o item seguinte.

�� Ao se clicar a célula B2 e, em seguida, se clicar , o

número 1,4536 será apresentado como 1,454. Caso, em

seguida, se clique , o número será apresentado

novamente como 1,4536.

Considerando a figura acima, que mostra a janela Meu computador

do Windows XP, julgue os itens subseqüentes.

�� Para se exibir uma janela que apresente o conteúdo do disco
A:, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar

; clicar o menu ; na lista de

opções que é exibida em decorrência dessa ação, clicar Abrir.

�� Ao se clicar o botão , serão minimizadas todas as

janelas que estão sendo exibidas, o que permite a
visualização de toda a área de trabalho do Windows XP.
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Uma característica fundamental dos computadores atuais é a

capacidade de trocar informações com outros computadores por

meio da Internet ou por meio de uma intranet. Acerca desse tema,

julgue os itens seguintes.

�� Computadores podem ser conectados a provedores de acesso

à Internet por meio de linha telefônica, utilizando-se um

dispositivo denominado modem, que converte os

sinais provenientes do computador em sinais que são

transmitidos através da linha telefônica, os quais, por sua

vez, são convertidos em sinais que podem ser lidos por

computadores.

�� A conexão de computadores a redes ethernet, que permitem

taxas de transferência de 100 Mbps, é feita por meio de porta

USB desses computadores.

Levantamento da Organização das Nações Unidas

(ONU) indica que o crime organizado movimenta US$ 2 trilhões

ao ano no mundo, dos quais US$ 1,3 trilhão ingressa no sistema

financeiro para fins de lavagem. Os países industrializados,

sobretudo os Estados Unidos da América (EUA), lideram o

ranking em volume de dinheiro. Mas o Brasil, conforme a mesma

estimativa, tem participação importante nesse mercado sujo, entre

2% e 5% do Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a algo

entre US$ 10 bilhões e US$ 25 bilhões. Metade desse valor

provém da corrupção e o restante, de crimes como o tráfico de

drogas e de armas e contrabando.

Vanildo Mendes. ONU indica lavagem de US$ 1,3 bilhão. In: O

Estado de S. Paulo, 2/9/2004, p. 9A (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando

as diversas implicações do tema que ele focaliza, julgue os itens

de 29 a 38.

�	 Pelo que o texto informa, os denominados países

emergentes, em particular alguns asiáticos e

latino-americanos, têm importância secundária no tráfico

internacional de drogas, o que se explica pelo seu

relativamente baixo potencial de consumo.

�
 Infere-se do texto que o sistema financeiro internacional tem

algum tipo de responsabilidade no incremento do crime

organizado em escala mundial, na medida em que legaliza

parte considerável do dinheiro gerado pelas atividades

ilícitas.

�� Na realidade brasileira dos dias atuais, a ação do

narcotráfico não é um fato isolado, estando muitas vezes

entrelaçada com o processo de compra e venda ilegal de

armas.

�� Os chamados paraísos fiscais acabam por dar suporte ao

crime organizado e a uma série de atividades financeiras

ilícitas ou não totalmente corretas, devido à extrema

flexibilidade de seu sistema financeiro e às evidentes

facilidades oferecidas a quem queira neles aplicar seu

dinheiro.

�� No Brasil, as comissões parlamentares de inquérito (CPIs)

preferem concentrar seu foco de investigação em questões

políticas, como a que terminou por afastar o presidente

Collor, e raramente se voltam para temas de natureza

financeira, como evasão de divisas e corrupção.

�� A legislação brasileira sobre lavagem de dinheiro é

considerada uma das mais avançadas do mundo porque, ao

contrário do que ocorre em outros países, no Brasil não se

especificam os tipos de crimes dos quais resulta o dinheiro

ilícito, o que facilita a ação policial e judiciária.

�� Os males advindos da corrupção e da ação do crime

organizado, sobretudo em países emergentes, como é o caso

do Brasil, incluem seu impacto sobre o desenvolvimento

econômico e social, afetando-o direta ou indiretamente, a

começar pela sangria que promove nas reservas do país.

�� Órgão controlador de âmbito federal comandado pelo

ministro Waldir Pires tem feito inspeção periódica em

prefeituras brasileiras, escolhidas por sorteio. Em muitos

casos, verifica-se malversação de recursos públicos, quer por

desconhecimento de normas e práticas corretas, quer por

intenção claramente dolosa.

�� A resistência do governo brasileiro em tomar atitudes

vigorosas contra o crime organizado, especialmente em

relação à lavagem de dinheiro, levou a ONU a repreender

publicamente o país.

�� Vítima de célebres rombos em suas contas, a previdência

social pública brasileira ainda não conseguiu reaver pelo

menos parte de dinheiro que lhe pertence e que,

fraudulentamente, foi remetido ao exterior.
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Texto para os itens de 39 a 46

Considere que as letras P, Q, R e T representem

proposições e que os símbolos ¬, v, w e ÷ sejam operadores

lógicos que constroem novas proposições e significam não,

e, ou e então, respectivamente. Na lógica proposicional, cada

proposição assume um único valor (valor-verdade), que pode

ser verdadeiro (V) ou falso (F), mas nunca ambos.

Com base nas informações apresentadas no texto acima,

julgue os itens a seguir.

�	 Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então a

proposição (¬ P) w (¬ Q) também é verdadeira.

�
 Se a proposição T é verdadeira e a proposição R é falsa,

então a proposição R ÷ (¬ T) é falsa.

�� Se as proposições P e Q são verdadeiras e a proposição

R é falsa, então a proposição (P v R) ÷ (¬ Q) é

verdadeira.

Considere as sentenças abaixo.

I Fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam.

II Fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à saúde.

III Se fumar não faz bem à saúde, deve ser proibido.

IV Se fumar não faz bem à saúde e não é verdade que

muitos europeus fumam, então fumar deve ser proibido.

V Tanto é falso que fumar não faz bem à saúde como é

falso que fumar deve ser proibido; conseqüentemente,

muitos europeus fumam.

Considere também que P, Q, R e T representem as sentenças

listadas na tabela a seguir.

P Fumar deve ser proibido.

Q Fumar de ser encorajado.

R Fumar não faz bem à saúde.

T Muitos europeus fumam.

Com base nas informações acima e considerando a notação

introduzida no texto, julgue os itens seguintes.

�� A sentença I pode ser corretamente representada por

P v (¬ T).

�� A sentença II pode ser corretamente representada por

(¬ P) v (¬ R).

�� A sentença III pode ser corretamente representada por

R ÷ P.

�� A sentença IV pode ser corretamente representada por

(R v (¬ T)) ÷ P.

�� A sentença V pode ser corretamente representada por

T ÷ ((¬ R) v (¬ P)).

Conta-se na mitologia grega que Hércules, em um acesso de
loucura, matou sua família. Para expiar seu crime, foi enviado à
presença do rei Euristeu, que lhe apresentou uma série de provas a
serem cumpridas por ele, conhecidas como Os doze trabalhos de
Hércules. Entre esses trabalhos, encontram-se: matar o leão de
Neméia, capturar a corça de Cerinéia e capturar o javali de Erimanto.

Considere que a Hércules seja dada a escolha de preparar uma lista
colocando em ordem os doze trabalhos a serem executados, e que a
escolha dessa ordem seja totalmente aleatória. Além disso, considere
que somente um trabalho seja executado de cada vez. Com relação ao
número de possíveis listas que Hércules poderia preparar, julgue os
itens subseqüentes.

�� O número máximo de possíveis listas que Hércules poderia
preparar é superior a 12 × 10!.

�� O número máximo de possíveis listas contendo o trabalho
“matar o leão de Neméia” na primeira posição é inferior a
240 × 990 × 56 × 30.

�	 O número máximo de possíveis listas contendo os trabalhos
“capturar a corça de Cerinéia” na primeira posição e “capturar o
javali de Erimanto” na terceira posição é inferior a
72 × 42 × 20 × 6.

�
 O número máximo de possíveis listas contendo os trabalhos
“capturar a corça de Cerinéia” e “capturar o javali de Erimanto”
nas últimas duas posições, em qualquer ordem, é
inferior a 6! × 8!.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, considerando que o Departamento de
Polícia Federal (DPF) é um órgão do Ministério da Justiça que tem
competência para apurar infrações penais contra a ordem política
e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas.

�� O DPF não é uma autarquia especializada.

�� O DPF integra o governo federal e, portanto, os ocupantes de
cargos comissionados nele lotados são considerados agentes
políticos.

�� O DPF exerce atividade de polícia administrativa, visto que
apura infrações penais contra a administração pública federal.

Julgue os itens abaixo, acerca da autorização do porte de arma de
fogo.

�� No Brasil, existem dois tipos de autorização de porte de arma
de fogo: uma é a autorização regional, limitada ao território de
um estado ou do Distrito Federal, cuja expedição compete à
polícia civil da respectiva unidade da Federação; outra é a
autorização nacional, cuja expedição compete à Polícia
Federal.

�� A autorização de porte de arma de fogo constitui uma forma
de delegação de serviço público.

�� A expedição de autorização de porte de arma de fogo constitui
exercício de poder administrativo regulamentar.

�� Por ser o policiamento ostensivo competência das polícias
militares estaduais, é vedado aos integrantes das guardas
municipais o porte de arma durante o serviço.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

�� Antenor foi condenado a pena de reclusão por crime
decorrente de organização criminosa. Nessa situação, ele
deverá cumprir toda sua pena em regime fechado e, portanto,
ser-lhe-á vedado trabalhar dentro ou fora da penitenciária,
durante o cumprimento da pena.

�	 Um policial rodoviário federal verificou que determinado
motorista levava um pacote de substância entorpecente em um
fundo falso do porta-luvas do seu automóvel. Nessa situação,
o automóvel deverá ser imediatamente apreendido, pois sobre
ele recairá pena de perdimento em favor da União.

�
 Tendo em vista o número crescente de furtos nas dependências
de certo hospital, a empresa que o administra determinou que,
para nele ingressar, os visitantes deveriam deixar na portaria
do prédio um documento de identidade, que lhes seria
devolvido apenas quando eles saíssem. Nessa situação, a
referida empresa praticou ato ilícito.

�� Agentes de polícia civil prenderam um ladrão de automóveis
em flagrante delito e, para conseguir informações sobre a
quadrilha de que ele participava, disseram-lhe que ele sofreria
graves conseqüências caso não entregasse imediatamente seus
cúmplices. Intimidado, o preso entregou o nome de seus
comparsas. Nessa situação, os policiais não cometeram crime
de tortura, que somente se consuma com a violência, não
bastando para a sua caracterização a existência de uma
ameaça, ainda que grave.

Três agentes de polícia federal verificaram que dois
rapazes estavam disparando o conteúdo de um extintor de
incêndio em um índio idoso e gritando “saia da nossa cidade,
seu índio bêbado... aqui não é lugar de vagabundo”.
Imediatamente, os agentes intervieram, fazendo cessar a
agressão e pretendendo efetuar a prisão em flagrante dos
agressores. Assustados, os dois rapazes tentaram evadir-se, mas
a fuga foi impedida pelos agentes, que usaram de força física
para segurá-los. Nesse momento, os rapazes se identificaram
como primos e apresentaram carteiras de identidade que
indicavam que ambos tinham apenas 17 anos de idade. Os
policiais, então, apreenderam em flagrante os dois rapazes, que,
após serem informados de seus direitos, solicitaram que a
apreensão fosse imediatamente comunicada ao comerciante
Júlio, tio dos dois.

Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os
itens que se seguem.

�� A apreensão dos referidos adolescentes foi ilegal porque
não se tratava de crime hediondo.

�� Após a referida apreensão, era dever dos policiais informar
os rapazes sobre seus direitos, bem como imediatamente
comunicar a realização da apreensão tanto a Júlio quanto
à autoridade judiciária competente.

Considerando que os agentes de polícia federal são servidores
públicos federais que ocupam cargo de atividade policial, julgue
os itens subseqüentes.

�� Um agente de polícia federal pode ter seus direitos
políticos suspensos e perder o cargo público que ocupa
em decorrência da prática de ato de improbidade
administrativa que importe enriquecimento ilícito.

�� Os agentes de polícia federal têm direito a férias anuais de
60 dias.

�� Para ingressar no curso de formação profissional, realizado
na Academia Nacional de Polícia, uma pessoa deve possuir
temperamento adequado ao exercício da função policial.

�� O agente de polícia federal, quando se aposenta por
invalidez causada por acidente ocorrido em serviço, tem
direito a receber adicional de 20% sobre os proventos.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Andréia, agente de polícia federal, foi removida, de ofício,
de Manaus – AM para Macapá – AP, para onde mudou-se
com seu marido e sua filha. Um ano depois, Andréia
faleceu em decorrência de ferimento recebido durante
operação policial realizada no Amapá, o que fez com que
sua família decidisse imediatamente retornar a Manaus. 

Nessa situação, o Estado deve conceder transporte ao
marido e à filha de Andréia, para seu regresso a Manaus.

�	 Faz jus a licença à adotante de trinta dias uma agente de
polícia federal que adota criança de cinco anos de idade.
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Julgue os itens a seguir, considerando que Kleber é servidor
público federal administrativamente condenado a cinco dias de
suspensão.

�
 A aplicação da referida penalidade a Kleber caracteriza
exercício de poder administrativo disciplinar.

�� Kleber pode impugnar judicialmente a aplicação da
mencionada penalidade, mesmo que se abstenha de oferecer
recurso administrativo contra tal punição.

Um agente de polícia federal, irritado com a postura
arrogante de um traficante de substâncias entorpecentes preso
durante uma operação na fronteira, por iniciativa própria, durante
interrogatório levado a efeito no local da prisão, agrediu o preso
fisicamente para obter informações que possibilitassem encontrar
o laboratório onde a droga era processada. O fato ocorreu na
presença do delegado que chefiava as operações, o qual não
autorizou ou incentivou a atitude do subordinado e se afastou do
local logo após o início das agressões. Ao final, a informação
buscada foi obtida e a operação atingiu sucesso total, com a
apreensão de grande quantidade de cocaína e a destruição do
laboratório de refino da droga.

Com base na situação hipotética descrita acima, julgue os itens
subseqüentes.

�� Como a conduta do agente é tipificada como tortura na lei
federal que disciplina a matéria, trata-se de crime inafiançável
e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo, nesse
caso, apenas o agente, uma vez que a iniciativa da prática do
crime foi sua e não houve ordem ou incentivo para a sua
conduta por parte do delegado que chefiava as operações, o
que impede a qualificação dessa autoridade como mandante
do crime.

�� Considerando que o traficante preso não tivesse familiares, a
sua prisão e o local onde ele se encontrava deveriam ter sido
comunicados ao juiz competente e à pessoa pelo preso
indicada.

Com as mudanças nas regras do regime de previdência dos
servidores públicos, diversos cargos na Polícia Federal tornaram-se
vagos, em razão da aposentadoria de seus titulares. Com vistas a
reduzir os gastos com pessoal, foi proposta a extinção desses
cargos.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.

�� Caso a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, da Câmara dos Deputados, atendendo a
requerimento de um deputado ligado à Polícia Federal,
considerasse a extinção de cargos uma atitude que
comprometeria a eficácia do órgão, ela poderia, de forma
fundamentada, convocar o diretor-geral da Polícia Federal
para prestar, pessoalmente, informações sobre o assunto.

�� O presidente da República pode dispor sobre a organização
da Polícia Federal por meio de decreto, desde que isso não
implique aumento de despesa ou extinção dos cargos vagos.

Acerca da defesa do Estado, das instituições democráticas e da

ordem social, julgue os itens seguintes.

�� À Polícia Federal incumbe apurar infrações penais

praticadas em detrimento de bens da União, desde que

esse crime não seja considerado crime militar.

�� As instituições privadas podem participar de forma

complementar do Sistema Único de Saúde mediante

contrato de direito público ou convênio.

�� O cancelamento da concessão para a exploração de serviço

de radiodifusão sonora e de sons e imagem, antes de

vencido o prazo de concessão, depende de aprovação do

Congresso Nacional por quorum qualificado em votação

nominal.

�	 Os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis

por força de expressa disposição constitucional,

sujeitando-se apenas às normas da legislação especial

relativa às crianças e aos adolescentes.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

�
 Júlio suprimiu tributo, elaborando documento que sabia ser

falso. Nessa situação, caso Júlio seja servidor público e

tenha praticado o fato no exercício de suas funções, sua

pena será agravada de um terço até a metade.

�� Ao sair de sua casa, dando marcha a ré no seu carro,

Marcelo não viu seu filho, que engatinhava próximo a um

dos pneus traseiros do carro, e o atropelou. A criança

faleceu em decorrência das lesões sofridas. Nessa situação,

Marcelo praticou homicídio culposo, podendo o juiz

deixar de aplicar a pena, pois as conseqüências da infração

atingem Marcelo de forma tão grave que a sanção penal é

desnecessária.

�� Carlos subtraiu R$ 10.000,00 de seu pai enquanto este

dormia. Nessa situação, Carlos não é isento de pena.

�� Fernando trabalhava em um circo como atirador de facas.

Em uma de suas apresentações, deveria atirar uma faca em

uma maçã localizada em cima da cabeça de Mércia.

Acreditando sinceramente que não lesionaria Mércia, em

face de sua habilidade profissional, atirou a faca. Com tal

conduta, lesionou levemente o rosto da vítima, errando o

alvo inicial. Nessa situação, Fernando praticou lesão

corporal dolosa de natureza leve, na modalidade dolo

eventual.

�� Bruno, vendo seu inimigo Rodolfo aproximar-se com um

revólver em mãos e, supondo que seria morto, antecipou-se

e desferiu contra ele um tiro fatal. Posteriormente,

verificou-se que a arma que Rodolfo segurava era de

brinquedo. Nessa situação, Bruno responderá por

homicídio culposo.
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Acerca do direito penal brasileiro, julgue os itens subseqüentes.

�� No concurso de pessoas, o ajuste, a determinação ou instigação
e o auxílio são puníveis mesmo que o crime não chegue a ser
tentado.

�� A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância
de efeitos análogos, é causa de exclusão da imputabilidade
penal.

�� Os crimes contra a administração pública são classificados
como crimes próprios, tendo em vista que é elementar do delito
o sujeito ativo ser funcionário público.

Julgue os seguintes itens, referentes a inquérito policial.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Um promotor de justiça requereu o arquivamento de um
inquérito policial fundamentado na prescrição da pretensão
punitiva.

Nessa situação, caso o juiz discorde, considerando
improcedentes as razões invocadas, deverá encaminhar os
autos a outro promotor para que este ofereça a denúncia.

�	 O inquérito policial é público, não podendo a autoridade
policial impor sigilo, ainda que necessário à elucidação do fato.

Quanto a ação penal, julgue os itens que se seguem.

	
 Na ação penal pública condicionada à representação, a
representação do ofendido é condição objetiva de
procedibilidade.

	� Considere a seguinte situação hipotética.

Milton e Renato praticaram, conjuntamente, um crime de ação
penal privada contra Adolfo.

Nessa situação, Adolfo não poderá escolher qual deles
processar: ou processa ambos ou não processa nenhum deles.

A respeito do direito processual penal brasileiro, julgue os itens a
seguir.

	� Para apurar se a lesão corporal foi de natureza grave, a falta
de exame de corpo de delito complementar não poderá ser
suprida por prova testemunhal.

	� Considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo
depois da infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis
que façam presumir ser ele infrator.

	� Não é cabível prisão preventiva de acusado de prática de
contravenção penal.

	� A prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz.

Com relação à administração geral, julgue os itens abaixo.

	� Pessoas mais motivadas intrinsecamente tendem a estar mais
comprometidas com o trabalho e a estabelecer relação mais
profunda com a organização e com as pessoas que a compõem.

	� No contexto organizacional, a percepção seletiva não constitui
barreira para a comunicação eficaz.

Considerando as normas, os princípios e as técnicas aplicáveis ao
processo de elaboração e execução do orçamento público no Brasil,
julgue os itens subseqüentes.

	�  No âmbito federal, a despesa pública, na Lei Orçamentária
Anual, é classificada por funções, que se subdividem em
programas.

		 A liquidação da despesa deve sempre preceder ao seu empenho.

�

 O pagamento de restos a pagar caracteriza-se por ser extra-
orçamentário.

Acerca do método das partidas dobradas, das operações
típicas de uma empresa comercial, do regime de competência
e do regime de caixa, julgue os itens a seguir.

�
� Ao se adquirir mercadorias a prazo, com incidência de
ICMS, o registro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

D mercadorias

C ICMS a recuperar

C caixa

�
� O ICMS a recuperar representa um crédito tributário e
será debitado no ativo, quando a empresa adquirir
mercadorias para revenda com incidência de ICMS. 

�
� Um lote de mercadorias adquirido para revenda por
R$ 15.800,00 com incidência de ICMS a 17%, ao ser
vendido, no mesmo local de aquisição, por R$ 20.000,00,
gera recolhimento de ICMS da ordem de R$ 714,00.
Tal recolhimento fundamenta-se na utilização do crédito
tributário.

�
� Ao se registrar a aquisição de mercadorias a prazo pelo
regime de caixa, o ativo não sofrerá movimentação no
momento de aquisição.

RASCUNHO
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Acerca dos registros contábeis de empresas comerciais, de seus

livros fiscais, da avaliação de ativos, da influência do ICMS e das

demonstrações contábeis, julgue os itens seguintes.

�
� O valor realizável líquido e o custo de reposição são critérios

de avaliação de ativos que buscam apresentar o valor

econômico destes, uma vez que estão fundamentados no valor

de mercado.

�
� As contas registradas no patrimônio líquido incluem a provisão

para contingências. Essa conta representa o reconhecimento de

provável perda futura.

�
� As demonstrações contábeis obrigatórias incluem o balanço de

lucros ou prejuízos acumulados, que representa a variação do

lucro/prejuízo acumulado, ao considerar o resultado do

exercício.

�
� Os livros obrigatórios de uma empresa comercial incluem o

balanço patrimonial, que registra as contas de ativo, passivo e

patrimônio líquido.

�
	 Ao se registrar a contribuição social do período, com

pagamento futuro, há um acréscimo no ativo e um decréscimo

no resultado do exercício, considerando-se o regime de

competência.

��
 Ao se considerar o registro do imposto de renda pessoa jurídica

segundo o regime de competência, o imposto de renda

recolhido além do valor devido será configurado como crédito

tributário.

A questão da escolha em situação de escassez, abordada pela

microeconomia, as interações entre governo e mercados privados e

os problemas macroeconômicos são temas relevantes para a ciência

econômica. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

��� O binômio escassez/escolha, que permeia o problema

econômico correlato, ocorre somente quando, dentro do

processo produtivo, não existe possibilidade de substituição

entre insumos.

��� Em alguns provedores de Internet, a cobrança de uma

mensalidade fixa pelo uso ilimitado do serviço faz que os

consumidores utilizem esse serviço até o ponto em que o

benefício marginal se anula.

��� O cálculo do imposto sobre o valor adicionado pelo

método do produto (IVA-PNB), além de não isentar os

bens de capital no momento da aquisição, não permite

deduções referentes à depreciação dos equipamentos.

��� Alocações eficientes, no sentido de Pareto, além de não

serem socialmente justas, situam-se aquém da fronteira de

possibilidades de utilidades da economia.

��� Caso a Receita Federal deseje maximizar a arrecadação

tributária derivada de um imposto ad valorem, esse tributo

deverá ser colocado sobre produtos transacionados em

mercados competitivos e cuja elasticidade preço da

demanda seja extremamente elevada.

��� Embora a implementação do preço regulado

correspondente ao preço máximo inferior ao preço de

equilíbrio monopolista não garanta que os lucros sejam

maximizados, esse tipo de regulação asseguraria o

crescimento sustentável para o setor em pauta.

��� De acordo com a visão monetarista, no curto prazo,

políticas monetárias completamente antecipadas pelos

agentes econômicos modificam as variáveis econômicas

nominais, como preços e salários, mas não alteram o nível

de atividade da economia. 

��� Quando a taxa de crescimento da economia e o deficit

primário aumentam, ocorre um aumento inequívoco da

razão (dívida pública/PIB), a qual mensura a magnitude

da dívida em relação ao tamanho da economia.

��	 O efeito das despesas públicas sobre a atividade

econômica varia com as modificações na estrutura

funcional dos gastos.

��
 Quando ocorre, simultaneamente, aumento dos impostos

e das importações, o multiplicador keynesiano se eleva,

contribuindo, assim, para a expansão do nível de

equilíbrio do produto.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale cinco pontos —, faça o que se pede, usando a página correspondente do presente caderno para rascunho.
Em seguida, transcreva o texto para a folha de TEXTO DEFINITIVO, nos locais apropriados, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

ATENÇÃO! Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Inúmeras são as dificuldades e os desafios que caracterizam o exercício pleno e satisfatório

das importantes atribuições da Polícia Federal, tendo em vista a dimensão continental do território

brasileiro, as especificidades e diversidades regionais, bem como as disponibilidades de efetivo

humano e infra-estrutura.

A atuação do Departamento de Polícia Federal (DPF) requer plena sintonia entre seus

setores internos, principalmente no que diz respeito à agilidade de informações e à comunicação

instantânea, de modo que não se prejudique o chamado princípio da oportunidade, especialmente

na repressão a modalidades diversas do crime organizado e em situações emergenciais. 

Pode-se afirmar que, nos pontos de entrada e saída de bens e de pessoas no Brasil, são

exercitadas as atribuições constitucionais do DPF, no que se refere a infrações penais em

detrimento de bens, serviços e interesses da União, infrações com repercussão interestadual ou

internacional, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho de órgãos

humanos ou bens artísticos de valor histórico, entre outras situações que podem significar perigo

para a população brasileira.

Internet: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Considerando que as idéias do texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, posicionando-se acerca

do seguinte tema.

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL 

BRASILEIRA NA PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA.
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RASCUNHO
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