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Como foi feito este e-book:

São 166 páginas com 530 questões gabaritadas do último concurso da Polícia Federal que ocorreu 
em 2018.

Tenho uma playlist no YouTube onde estou atualizando Conteúdos para o concurso da Polícia 
Federal de 2021. Para acessar Clique Aqui !!

No final do e-book coloquei alguns links com dicas que vão te ajudar a passar em um concurso 
público.

Para finalizar coloquei mais um bônus que é um e-book gratuito com dicas para você acertar 90% 
das questões de concursos:

LINK PARA DOWNLOAD: E-book gratuito: 6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-
concursos/ 

Bons estudos e torcerei para que este e-book seja um grande material de apoio e ajude você a passar
em um concurso público.
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https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/24/e-book-gratuito-6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-concursos/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/24/e-book-gratuito-6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-concursos/
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No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue os itens 
seguintes. 

QUESTÃO 1 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Infere-se do texto que o Nudetective foi desenvolvido especificamente para o combate à 
pornografia infantil. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 2 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Um dos benefícios do Nudetective para a Polícia Federal é tornar mais célere a investigação de 
crimes relacionados à pornografia infantil. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 3 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O primeiro parágrafo do texto informa que, antes da criação do Nudetective, a Polícia Federal não 
dispunha de dispositivos tecnológicos para a investigação de crimes de pedofilia na Internet.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 4 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

De acordo com o texto, diversos países da América e da Europa compraram a licença de uso do 
software criado pelos policiais federais do Mato Grosso do Sul, o que demonstra o reconhecimento 
estrangeiro da qualidade do trabalho forense do Brasil. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 5 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Conclui-se do texto que a varredura do Nudetective é restrita a dispositivos conectados à Internet. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 6 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra “Assim” (L.2) alteraria os sentidos do 
texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 7 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

No período em que se insere, o termo “Logo” (L.13) expressa uma ideia de conclusão. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 8 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O emprego do sinal indicativo de crase em “a uma paleta” (L.20) manteria a correção gramatical do 
texto, uma vez que, no trecho, o vocábulo “a” antecede palavras no feminino.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, 

que dificulte ou impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido dos atos normativos, 
bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de direito: é inaceitável que um 
texto legal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois, necessariamente, clareza 
e concisão.
Brasil. Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República. 2.ª ed. Brasília, 2002.

Considerando o fragmento de texto apresentado, julgue os seguintes itens, de acordo com o disposto
no Manual de Redação da Presidência da República (MRPR).

QUESTÃO 9 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A redação dos atos normativos deve permitir que cada cidadão, a partir de suas condições próprias 
de leitura, atribua ao texto legal sua própria interpretação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 9 ERRADO

QUESTÃO 10 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Embora estabeleça parâmetros para o uso da língua em redações oficiais, o MRPR rejeita a adoção 
de um padrão de escrita baseado em uma linguagem administrativa específica, alheia à evolução 
natural da língua. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO11 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A concisão é uma qualidade da redação oficial que atende ao princípio da economia linguística, 
segundo o qual se deve reduzir ao mínimo de palavras possível o conteúdo a ser comunicado, 
evitando-se redundâncias ou trechos inúteis.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto 12A1AAA, julgue os próximos itens.

QUESTÃO 12 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O primeiro parágrafo do texto é predominantemente descritivo, pois apresenta as características da 
“polícia parisiense”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 13 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Infere-se das falas de Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi determinante para 
que ele não encontrasse “a carta roubada”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 14 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Dupin é irônico ao caracterizar a polícia parisiense como hábil no primeiro parágrafo, o que é 
comprovado pela crítica que faz, no quinto parágrafo, ao trabalho do delegado e de sua equipe, os 
quais, conforme Dupin, “Estão certos apenas num ponto” (L. 32 e 33). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 15 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Na opinião de Dupin, a inteligência da polícia de Paris equipara-se à “da massa” (L.34), que, 
conforme se infere do texto, é uma inteligência média. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 16 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O narrador discorda de Dupin com relação à opinião de que o fato de o ministro ser poeta é o que 
lhe permite raciocinar bem, o que fica evidente no último parágrafo do texto.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Julgue os seguintes itens, relativos aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto 12A1AAA.

QUESTÃO 17 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto, o seu sexto parágrafo poderia 
ser assim reescrito: Perguntei, entretanto, se ele era realmente poeta. Sabia que são dois irmãos e 
que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, acreditava eu, escrevia eruditamente sobre o 
cálculo diferencial: é um matemático, não um poeta. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 18 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O pronome “ele”, no trecho “ele é apenas culpado de uma non distributio medii” (L. 51 e 52), 
refere-se a “o ministro” (L.49). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 19 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma verbal “compreenderá” (L.42) fosse 
substituída por compreende, embora o sentido original do período em que ela ocorre fosse alterado:
no original, o emprego do futuro revela uma expectativa de Dupin em relação a seu interlocutor; 
com o emprego do presente, essa expectativa seria transformada em fato consumado. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 20 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Dados os sentidos do sexto parágrafo, é possível supor que, na frase “E ambas as coisas”, no sétimo
parágrafo, está elíptico o trecho ele é logo após “E”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 21 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

No trecho “ao procurar alguma coisa que se ache escondida” (L. 30 e 31), o pronome “que” exerce 
a função de complemento da forma verbal “ache”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 22 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A supressão do sinal indicativo de crase em “à sua maneira” (L.2) manteria a correção gramatical 
do texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 23 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas, o ponto e vírgula empregado logo após 
“bem” (L.58) poderia ser corretamente substituído por ponto final. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 24 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A supressão da vírgula empregada logo após a palavra “algum” (L.59) manteria a correção 
gramatical do texto.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Acerca da organização da administração pública brasileira, julgue os itens subsequentes.

QUESTÃO 25 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente é administração pública aquilo 
determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade 
exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da 
administração direta e pelas entidades da administração indireta.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 26 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Ao outorgar determinada atribuição a pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado 
serve-se da denominada desconcentração administrativa.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue os
itens a seguir, acerca do controle da administração pública.

QUESTÃO 27 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O poder de autotutela tem fundamento, preponderantemente, nos princípios da legalidade e da 
preponderância do interesse público e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente 
verificar ilegalidade em ato da própria administração.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 28 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela 
administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

9



________________________________________________________________________________
No que se refere à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 29 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O direito ao sigilo de correspondência é constitucionalmente previsto, mas poderá ser restringido 
nas hipóteses de estado de defesa e de estado de sítio.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 29 ANULADO

QUESTÃO 30 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Na vigência do estado de defesa, é legal a prisão de indivíduo por até trinta dias, independentemente
de autorização do Poder Judiciário.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 30 ANULADO
________________________________________________________________________________
Com relação à segurança pública e à atuação da Polícia Federal, julgue os itens seguintes.

QUESTÃO 31 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A Polícia Federal tem a atribuição de apurar infrações que exijam repressão uniforme e tenham 
repercussão internacional; infrações que exijam repressão uniforme, mas que tenham repercussão 
interestadual, devem ser apuradas pelas polícias civis e militares.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 32 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Compete à Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
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 os itens seguintes.

QUESTÃO 33 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele adquiriu o 
armamento. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 34 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

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. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 35 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é 
obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 36 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Caso declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da receptação praticada, 
poderá ser realizada a acareação, que é uma medida cabível exclusivamente na fase investigatória. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 37 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Os agentes de polícia podem decidir, discricionariamente, acerca da conveniência ou não de efetivar
a prisão em flagrante de José.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
_____________________________________________________________________________
Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma 
assertiva a ser julgada com base em disposições das Leis n.os 9.605/1998, 11.343/2006 e 
13.445/2017.

QUESTÃO 38 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Durante uma vistoria, no estado do Paraná, em passageiros que viajavam de ônibus de Foz do 
Iguaçu – PR para Florianópolis – SC, policiais rodoviários federais encontraram seis quilos de 
maconha na mochila de Lucas, que foi preso em flagrante delito. Nessa situação, no cálculo da pena
de Lucas, não se considerará a majorante do tráfico interestadual de drogas, pois a transposição da 
fronteira entre os estados ainda não tinha ocorrido. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 39 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Em determinado estado da Federação, vários imigrantes foram encontrados em situação irregular e 
notificados pessoalmente para proceder à regularização migratória em prazo não superior a sessenta
dias. Nesse caso, o imigrante que não regularizar sua situação poderá ser deportado e, iniciado o 
procedimento administrativo de deportação, a Defensoria Pública da União deverá ser notificada 
para que possa prestar a devida assistência ao deportando. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 40 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Em operação da Polícia Federal, um cidadão foi flagrado tentando pescar em local interditado por 
órgão federal. O pescador argumentou que, apesar da tentativa, não obteve êxito na pesca. Nessa 
situação, mesmo sem o sucesso pretendido, o pescador responderá por crime previsto na lei que 
tipifica os crimes ambientais.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Determinado órgão governamental estimou que a probabilidade p de um ex-condenado 

voltar a ser condenado por algum crime no prazo de 5 anos, contados a partir da data da libertação, 
seja igual a 0,25. Essa estimativa foi obtida com base em um levantamento por amostragem 
aleatória simples de 1.875 processos judiciais, aplicando-se o método da máxima verossimilhança a 
partir da distribuição de Bernoulli.

Sabendo que P(Z < 2) = 0,975, em que Z representa a distribuição normal padrão, julgue os itens 
que se seguem, em relação a essa situação hipotética.

QUESTÃO 41 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Em um grupo formado aleatoriamente por 4 ex-condenados libertos no mesmo dia, estima-se que a 
probabilidade de que apenas um deles volte a ser condenado por algum crime no prazo de 5 anos, 
contados a partir do dia em que eles foram libertados, seja superior a 0,4. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 42 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O erro padrão da estimativa da probabilidade p foi igual a 0,01. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 43 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A estimativa intervalar 0,25 ± 0,05 representa o intervalo de 95% de confiança do parâmetro 
populacional p. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 44 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Se X seguir uma distribuição binomial com parâmetros n = 1.000 e probabilidade de sucesso p, a 
estimativa de máxima verossimilhança da média de X será superior a 300. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Um pesquisador estudou a relação entre a taxa de criminalidade (Y) e a taxa de desocupação

da população economicamente ativa (X) em determinada região do país. Esse pesquisador aplicou 
um modelo de regressão linear simples na forma Y = bX + a + ε, em que b representa o coeficiente 
angular, a é o intercepto do modelo e ε denota o erro aleatório com média zero e variância σ². A 
tabela a seguir representa a análise de variância (ANOVA) proporcionada por esse modelo.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens, sabendo que b > 0 e que o desvio 
padrão amostral da variável X é igual a 2.

QUESTÃO 45 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A correlação linear de Pearson entre a variável resposta Y e a variável regressora X é igual a 0,75. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 46 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A estimativa da variância σ2 é superior a 0,5. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 47 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A estimativa do coeficiente angular b, pelo método de mínimos quadrados ordinários, é igual a 0,25.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
O valor diário (em R$ mil) apreendido de contrabando em determinada região do país é uma

variável aleatória W que segue distribuição normal com média igual a R$ 10 mil e desvio padrão 
igual a R$ 4 mil.

Nessa situação hipotética, 

QUESTÃO 48 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

se W1 e W2 forem duas cópias independentes e identicamente distribuídas como W, então a soma 
W1 + W2 seguirá distribuição normal com média igual a R$ 20 mil e desvio padrão igual a R$ 8 
mil. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 49 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

P(W > R$ 10 mil) = 0,5.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 50 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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_____________________________________________________________________________
As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, 

Paulo e Maria:

P: “João e Carlos não são culpados”. 
Q: “Paulo não é mentiroso”. 
R: “Maria é inocente”.

Considerando que ~X representa a negação da proposição X, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 51 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

As proposições P, Q e R são proposições simples.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 51 ANULADO

QUESTÃO 52 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A proposição “Se Paulo é mentiroso então Maria é culpada.” pode ser representada simbolicamente 
por (~Q)↔(~R).

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 53 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 54 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 55 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 56 

Se as três proposições P, Q e R forem falsas, então pelo menos duas das pessoas envolvidas no 
ilícito penal serão culpadas.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram 

nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser 
examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em 
B, nenhum desses 25 passageiros esteve em C e 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 57 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 58 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Se 2 dos 30 passageiros selecionados forem escolhidos ao acaso, então a probabilidade de esses 2 
passageiros terem estado em 2 desses países é inferior a 1/30.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 59 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A quantidade de maneiras distintas de se escolher 2 dos 30 passageiros selecionados de modo que 
pelo menos um deles tenha estado em C é superior a 100.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 60 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Considere que, separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo que 
visitou o país B e o grupo que visitou o país C, seja verificado, em cada um desses grupos, que pelo 
menos a metade dos seus componentes era do sexo masculino. Nessa situação, conclui-se que o 
grupo de 30 passageiros selecionados têm, no máximo, 14 mulheres.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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BLOCO II

Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está 
conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet 
da empresa e também sítios da Internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o 
histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do 
protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 61 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O endereço 172.20.1.1 identificado por Marta é o endereço IPv4 de um servidor web na Internet 
pública. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 62 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Por meio do serviço de proxy para rede local, Marta poderá acessar, a partir da sua estação de 
trabalho, tanto os sítios da intranet quanto os sítios da Internet pública. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 63 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta inclui nativamente a plataforma 
Windows Defender, composta por ferramentas antivírus e de firewall pessoal, entre outras. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 64 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

WHOIS é o serviço que permite a consulta direta dos endereços IPv4 dos sítios visitados por Marta,
a partir das URLs contidas no seu histórico de navegação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 65 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado
na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a 
Conexão de Área de Trabalho Remota, a partir de outra estação conectada à Internet.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Julgue os próximos itens, a respeito de proteção e segurança, e noções de vírus, worms e pragas 
virtuais.

QUESTÃO 66 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de 
sistemas e protocolos; a forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados 
“sequestrados” (criptografados) é a utilização de técnicas de quebra por força bruta da criptografia 
aplicada. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 67 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A infecção de um sistema por códigos maliciosos pode ocorrer por meio da execução de arquivos 
infectados obtidos de anexos de mensagens eletrônicas, de mídias removíveis, de páginas web 
comprometidas, de redes sociais ou diretamente de outros equipamentos. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 68 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Na autenticação em dois fatores, necessariamente, o primeiro fator de autenticação será algo que o 
usuário possui — por exemplo, um token gerador de senhas — e o segundo, alguma informação 
biométrica, como, por exemplo, impressão digital ou geometria da face reconhecida. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 69 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de 
identidade falsa com dados da vítima, identidades essas que podem ser usadas para atividades 
maliciosas tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos 
maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por email ou redes sociais.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Os gestores de determinado órgão público decidiram adotar a computação em nuvem como 

solução para algumas dificuldades de gerenciamento dos recursos de tecnologia da informação. 
Assim, para cada contexto, análises devem ser realizadas a fim de compatibilizar os recursos de 
gerenciamento e segurança com os modelos técnicos de contratação. 

Considerando essas informações, julgue os seguintes itens. 

QUESTÃO 70 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Se, para enviar e receber emails sem precisar gerenciar recursos adicionais voltados ao software de 
email e sem precisar manter os servidores e sistemas operacionais nos quais o software de email 
estiver sendo executado, os gestores optarem por um serviço de email em nuvem embasado em 
webmail, eles deverão contratar, para esse serviço, um modelo de computação em nuvem do tipo 
plataforma como um serviço (PaaS). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 71 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Para o armazenamento de dados de trabalho dos colaboradores desse órgão público, incluindo-se 
documentos, imagens e planilhas, e para o uso de recursos de rede compartilhados, como 
impressoras e computadores, seria adequado contratar o modelo de computação em nuvem 
denominado infraestrutura como um serviço (IaaS). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 72 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Um estudo técnico de viabilidade e um projeto de re-hosting em computação em nuvem IaaS é 
indicado para as aplicações legadas do órgão que tenham sido originalmente desenvolvidas para 
mainframe. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca da teoria geral dos sistemas, julgue o item subsequente. 

QUESTÃO 73 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Essa teoria contribui para a unidade da ciência, ao desenvolver princípios unificadores que 
atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
A respeito da utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet/intranet, julgue os itens seguintes. 

QUESTÃO 74 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Nas ferramentas de busca, o indexador é o programa que navega autonomamente pela Internet, 
localizando e varrendo os documentos em busca de palavras-chaves para compor a base de dados da
pesquisa. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 75 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Nas aplicações de transferência de arquivos por fluxo contínuo, os dados são transferidos como uma
série de blocos precedidos por um cabeçalho especial de controle. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 76 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Nas aplicações multimídia, os fluxos de dados podem conter áudio, vídeo e metadados que 
viabilizam a sincronização de áudio e vídeo. Cada um desses três fluxos pode ser manipulado por 
diferentes programas, processos ou hardwares, mas, para que os fluxos de dados de determinada 
aplicação multimídia sejam qualitativamente otimizados na transmissão ou no armazenamento, eles 
devem ser encapsulados juntos, em um formato de contêiner. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Julgue os itens que se seguem, acerca da edição de textos, planilhas e apresentações nos ambientes 
Microsoft Office e BrOffice. 

QUESTÃO 77 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Na versão 2013 do PowerPoint do Microsoft Office Professional, é possível abrir arquivos no 
formato .odp, do Impress do BrOffice; contudo, não é possível exportar ou salvar arquivos .pptx 
originais do PowerPoint como arquivos .odp. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 78 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Considere que um designer que habitualmente utiliza o software Microsoft Visio, da Microsoft 
Office, necessite realizar um trabalho de editoração de gráficos vetoriais e diagramação em um 
computador no qual esteja instalada apenas a plataforma BrOffice. Nessa situação, para essa tarefa, 
seria adequada a utilização do software Draw, da plataforma BrOffice, levando-se em conta a 
semelhança das funcionalidades dos dois softwares.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 78 ANULADO
________________________________________________________________________________
Julgue os próximos itens, a respeito da teoria da informação e de sistemas de informação. 

23



QUESTÃO 79 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação, pois conhecimento pressupõe 
um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente 
combinando-as. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 80 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

No desenvolvimento de um sistema de informação, a fase de levantamento de requisitos consiste 
em compreender o problema, dando aos desenvolvedores e usuários a mesma visão do que deve ser 
construído para resolvê-lo, e a fase de projeto consiste na realização da descrição computacional, 
incluindo a arquitetura do sistema, a linguagem de programação utilizada e o sistema gerenciador 
de banco de dados (SGBD) utilizado.

________________________________________________________________________________

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

Considerando o modelo entidade-relacionamento (ER) precedente, julgue os seguintes itens, 
relativos a banco de dados. 

QUESTÃO 81 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Conforme o modelo ER em questão, um tipo de produto pode estar associado a somente 1 produto e
cada produto possui um preço e uma descrição. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 82 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Considerando-se apenas o diagrama apresentado, infere-se que, na aplicação das regras para a 
transformação do modelo ER em um modelo relacional, é necessário realizar a fusão das tabelas 
referentes às entidades envolvidas no relacionamento. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 83 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Ao analisar o modelo ER em questão, Paulo verificou que há duas chaves 
identificadas com o mesmo nome: código — em tipo de produto e em produto. Paulo sabe que o 
conceito de chaves é básico para estabelecer relações entre linhas de tabelas de um banco de dados 
relacional e que as chaves primárias devem ser únicas. Assertiva: Nessa situação, Paulo deve 
invalidar o modelo ER em questão, pois ele está semanticamente errado, já que não pode haver 
chaves primárias com nomes iguais, ainda que em entidades distintas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Julgue os itens que se seguem, relativos a noções de mineração de dados, big data e aprendizado de 
máquina. 

QUESTÃO 84 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Na ação de obtenção de informações por meio de aprendizado de máquina, 
verificou-se que o processo que estava sendo realizado consistia em examinar as características de 
determinado objeto e atribuir-lhe uma ou mais classes; verificou-se também que os algoritmos 
utilizados eram embasados em algoritmos de aprendizagem supervisionados. Assertiva: Nessa 
situação, a ação em realização está relacionada ao processo de classificação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 85 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Big data refere-se a uma nova geração de tecnologias e arquiteturas projetadas para processar 
volumes muito grandes e com grande variedade de dados, permitindo alta velocidade de captura, 
descoberta e análise. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 86 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Pode-se definir mineração de dados como o processo de identificar, em dados, padrões válidos, 
novos, potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
Acerca de redes de comunicação, julgue os itens a seguir. 

QUESTÃO 87 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à Internet, e também entre si, pode 
ser realizada com o uso de comutadores (switches) de pacotes, os quais têm como função 
encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de 
entrada.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 88 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Múltiplos hospedeiros devem ser conectados a LANs sem fio, a redes por 
satélite e a redes de fibra (HFC). Para isso, deve-se escolher entre dois tipos de canais distintos, em 
função das características da camada de enlace: difusão (broadcast) ou ponto a ponto. Assertiva: 
Nessa situação, deve-se fazer a conexão dos hospedeiros por meio de difusão. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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_______________________________________________________________________________
Julgue os itens subsequentes, relativos a redes de computadores. 

QUESTÃO 89 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

As redes de computadores podem ser classificadas, pela sua abrangência, em LAN (local area 
network), MAN (metropolitan area network), e WAN (wide area network). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 90 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Um protocolo da camada de transporte é implementado no sistema final e fornece comunicação 
lógica entre processos de aplicação que rodam em hospedeiros diferentes. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 91 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Os modelos de arquitetura OSI/ISO e TCP/IP possuem, respectivamente, sete e quatro camadas. Na 
camada de rede, o modelo OSI/ISO é compatível com a comunicação sem conexão e com a 
comunicação orientada a conexões. No modelo TCP/IP, só há um modo de operação na camada de 
rede (sem conexão), mas, na camada de transporte, o modelo TCP/IP aceita ambos os modos, 
oferecendo aos usuários a possibilidade de escolha. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 91 ANULADO

QUESTÃO 92 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

DNS é um protocolo da camada de aplicação que usa o UDP — com o UDP há apresentação entre 
as entidades remetente e destinatária da camada de transporte antes do envio de um segmento. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Julgue os próximos itens, relativos a noções de programação Python e R. 

QUESTÃO 93 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Considere o programa a seguir, escrito em R.

Após a execução do programa, será obtido o seguinte resultado.

[1]     36 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 94 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Considere o programa a seguir, escrito em R.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 95 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Considere o programa a seguir, na linguagem Python.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 96 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Considere o programa a seguir, na linguagem Python.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

29



BLOCO III

Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto 
da finalidade organizacional, julgue os itens a seguir, no que se refere a conceitos, objetivos e 
finalidades da contabilidade.

QUESTÃO 97 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 98 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

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

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 99 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

A contabilidade integra o rol das ciências exatas por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente
contábil.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Nas demonstrações contábeis de determinada empresa, foram selecionadas as contas a seguir, 
reunidas em quatro grupos, e seus respectivos saldos.

grupo 1 

caixa e equivalentes R$ 10.000 
créditos contra clientes R$ 350.000 
estoques para revenda R$ 250.000 
veículos R$ 120.000

grupo 2 

duplicatas descontadas R$ 100.000 
fornecedores R$ 80.000 
salários e encargos a pagar R$ 50.000

grupo 3 

capital social R$ 400.000 
reservas de lucros R$ 100.000

grupo 4 

depreciação R$ 15.000 
vendas líquidas R$ 2.000.000 
salários e encargos R$ 450.000

Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

QUESTÃO 100 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

O rol de contas está incompleto, visto que o total de saldos das contas dos grupos 1 e 2 supera o 
montante do grupo 3. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 101 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

Um fato modificativo exige um registro contábil em conta do grupo 4. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 102 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

Se a empresa realizar um crédito em conta do grupo 1, em contrapartida a um débito em contas dos 
grupos 2 e 4, ela estará representando um fato misto.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Determinada sociedade comercial criou uma rubrica contábil para abrigar os valores dos 

estoques em trânsito. Na abertura do exercício corrente, essa rubrica possuía saldo de R$ 50.000.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

QUESTÃO 103 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

A referida conta é de natureza credora. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 104 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

No plano de contas da sociedade, a conta descrita integra o ativo disponível. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 105 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

A aquisição de mercadorias para revenda, quando classificável na conta mencionada, gerará uma 
contrapartida em conta de fornecedores ou de caixa e equivalentes.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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_______________________________________________________________________________
Com relação à escrituração contábil nos livros das sociedades, julgue os itens subsequentes.

QUESTÃO 106 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

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. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 107 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

Em função da competência contábil, deve ser considerado despesa do exercício corrente o valor do 
aluguel do imóvel que tenha sido utilizado no exercício corrente e só será pago no exercício 
seguinte. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 108 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

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. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Determinada sociedade comercial realizou, no período corrente, as transações apresentadas a

seguir.

• Apropriou a terceira cota anual cheia de depreciação de um veículo, originalmente adquirido
por R$ 60.000, com vida útil estimada em 5 anos. A empresa tem como política considerar 
um valor residual de 10% para todos os seus bens. O método de depreciação empregado é o 
da soma dos dígitos dos anos. 

• Descontou, no banco onde mantém conta, uma duplicata a vencer em 60 dias. O título, com 
valor nominal de R$ 100.000, gerou um crédito de R$ 97.000 na conta-corrente da empresa. 

• Vendeu mercadorias por R$ 10.000, líquido de tributos, realizando a baixa dos estoques 
correspondentes, no valor de R$ 5.500.

Nessa situação hipotética,

QUESTÃO 109 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

a venda de mercadorias gerou um resultado com mercadorias de R$ 4.500. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 110 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

a empresa, no momento do desconto do título, contabilizou despesa com encargos financeiros de R$
3.000. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 111 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – CESPE/CEBRASPE)

a depreciação do veículo gerou um crédito de R$ 10.800 na conta de depreciação acumulada. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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___________________________________________________________________________
No que se refere ao balancete de verificação contábil, julgue os itens subsequentes.

QUESTÃO 112 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

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. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 113 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

O balancete de verificação pode ser levantado em modelos que vão de um mínimo de duas colunas 
a um máximo de seis colunas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 114 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

Em um balancete de seis colunas, apresentam-se, inicialmente, os saldos existentes nas rubricas 
contábeis no final do período anterior, seguidos da letra D ou C, que indicam se o referido saldo é 
devedor ou credor, respectivamente. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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______________________________________________________________________________
Considere os dados da tabela a seguir, retidos da contabilidade de determinada sociedade 
empresarial, com valores em reais (R$).

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 115 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

As contas do ativo dessa empresa somam R$ 500.000. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 116 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

O lucro bruto do exercício da referida empresa foi de R$ 50.000. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 117 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

O patrimônio líquido da empresa em questão soma R$ 200.000. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 117 ANULADO

________________________________________________________________________________
Com base no disposto na Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações e na Norma Brasileira de 
Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual/2016, julgue os itens subsecutivos.

QUESTÃO 118 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

A lei das sociedades por ações aplica-se a todas as companhias ou sociedades anônimas, 
independentemente de suas ações serem, ou não, comercializadas em bolsa de valores. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 119 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, para que uma informação contábil seja capaz 
de fazer a diferença nas decisões, ela deve ter valor preditivo, confirmatório ou ambos. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 120 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – AGENTE DE POLÍCIA – 
CESPE/CEBRASPE)

Relevância, materialidade e fidedignidade são as características qualitativas fundamentais da 
informação contábil útil.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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Prova Polícia Federal (PF) Delegado de Polícia Federal 2018

PROVA PF 

Edital: 06/2018

Prova: 16/09/2018

Cargo: Delegado de Polícia Federal

Nível: superior

Banca: CESPE/ CEBRASPE

Considerando que determinado órgão público, visando aumentar sua eficiência na prestação de 
serviços, pretenda contratar empresa particular especializada para capacitar seus servidores, julgue 
os itens a seguir, com base nas disposições da legislação que regula a contratação de serviços na 
administração pública.

QUESTÃO 1 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Se o serviço for de natureza singular e a empresa possuir notória especialização, a contratação 
poderá ocorrer por inexigibilidade de licitação.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 2 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Havendo os pressupostos fáticos e jurídicos para a realização de uma licitação, a administração 
pública poderá selecionar a empresa a ser contratada por meio de pregão eletrônico, desde que o 
serviço seja qualificado como comum, isto é, seja um serviço cujo padrão de desempenho e 
qualidade possa ser objetivamente definido pelo edital.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 3 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A empresa poderá ser contratada por dispensa de licitação se a capacitação custar entre R$ 18.000 e 
R$ 25.000.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Julgue os seguintes itens, relativos ao controle da administração pública.

QUESTÃO 4 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de 
legalidade e de mérito desses atos, cabendo ao juiz anulá-los ou revogá-los.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 5 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal 
sob os aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade integra o controle externo exercido 
pelo Poder Legislativo Federal com o auxílio do TCU.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em relação aos poderes administrativos, julgue os itens seguintes.

QUESTÃO 6 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A demissão de servidor público configura sanção aplicada em decorrência do poder de polícia 
administrativa, uma vez que se caracteriza como atividade de controle repressiva e concreta com 
fundamento na supremacia do interesse público. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 7 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista não 
podem aplicar sanções pecuniárias. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as 
formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação, ao patrimônio particular de entidade 
privada sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria.

Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade 
administrativa e regime disciplinar do servidor público federal,

QUESTÃO 8 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

João poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa causador de 
prejuízo ao erário. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 9 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

a pena disciplinar máxima a que João estará sujeito é a suspensão por noventa dias. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 10 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

João poderá ser condenado, no âmbito judicial, ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos 
seus direitos políticos e ao pagamento de multa. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 11 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

a responsabilidade de João é objetiva, independentemente da demonstração de culpa ou dolo. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
No que se refere aos servidores públicos e aos atos administrativos, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 12 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada do cargo de delegado de
polícia federal com um cargo público de professor. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 13 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Um servidor público efetivo em exercício de cargo em comissão foi 
exonerado ad nutum em razão de supostamente ter cometido crime de peculato. Posteriormente, a 
administração reconheceu a inexistência da prática do ilícito, mas manteve a exoneração do 
servidor, por se tratar de ato administrativo discricionário. Assertiva: Nessa situação, o ato de 
exoneração é válido, pois a teoria dos motivos determinantes não se aplica a situações que 
configurem crime.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir. 

QUESTÃO 14 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a 
teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de 
proteção. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 15 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes sempre que estes 
estiverem amparados por causa excludente de ilicitude penal.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o Poder Legislativo foi uma 

invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu de que apenas 
poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder 
soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um 
poder que não encontrava limites no direito positivo? Uma soberania limitada parecia uma 
contradição e, de fato, a exigência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio 
conceito de soberania, que sofreu uma deflação.

Alexandre Costa. O poder constituinte e o paradoxo da soberania limitada. In: Teoria & Sociedade. n.º 19, 2011, p. 201 
(com adaptações).

Considerando o texto precedente, julgue os itens a seguir, a respeito de Constituição, classificações 
das Constituições e poder constituinte. 

QUESTÃO 16 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A concepção de “soberania limitada”, citada no texto, implica a divisão da titularidade do poder 
constituinte entre o povo e a assembleia constituinte que o representa. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 17 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A ideia apresentada no texto reflete a Constituição como decisão política fundamental do soberano, 
o que configura o sentido sociológico de Constituição.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 18 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Do caráter supraestatal do constitucionalismo, referido no texto, extraem-se a formalidade e a 
rigidez das Constituições modernas. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 19 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A exigência de poderes políticos limitados após a manifestação do poder constituinte originário 
fundamenta tanto o sentido lógico-jurídico quanto o sentido jurídico-positivo da Constituição. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 20 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Entende-se como limitação material implícita aos poderes instituídos pelo poder constituinte 
originário o agravamento dos processos de reforma da Constituição. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
A respeito dos direitos fundamentais e do controle de constitucionalidade, julgue os itens que se 
seguem. 

QUESTÃO 21 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Segundo o STF, é inconstitucional a definição de critérios, além da autodeclaração, como forma de 
identificação dos beneficiários da política de cotas nos concursos públicos.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 22 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que garante o acesso a cargos, empregos e 
funções públicas é de eficácia contida. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 23 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

De acordo com o STF, é inconstitucional proibir que emissoras de rádio e TV difundam áudios ou 
vídeos que ridicularizem candidato ou partido político durante o período eleitoral. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 24 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Regulamento que disponha sobre o licenciamento ambiental de cemitérios tem caráter autônomo e 
abstrato, razão por que o STF admite ação direta de inconstitucionalidade contra esse tipo de norma.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 25 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Dada a concretude regulamentar de decreto do Poder Executivo que verse sobre a liberdade de 
reunião em manifestação pública, sua suspensão não pode ser pleiteada mediante ação direta de 
inconstitucionalidade.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca da disciplina constitucional da segurança pública, do Poder Judiciário, do MP e das 
atribuições da PF, julgue os seguintes itens. 

QUESTÃO 26 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Compete à justiça estadual o julgamento de crimes relativos à difusão ou aquisição, em determinado
estado da Federação, de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes por meio da rede
mundial de computadores. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 27 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Segundo o STF, o MP não possui legitimidade para propor ação civil pública em matéria tributária 
em defesa de contribuintes. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 28 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

É concorrente a competência da União e dos estados para legislar sobre a organização, os direitos e 
os deveres das polícias civis dos estados. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 29 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A vedação absoluta ao direito de greve dos integrantes das carreiras da segurança pública é 
compatível com o princípio da isonomia, segundo o STF. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 30 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A PF tem competência para apurar infrações penais que causem prejuízos aos interesses da União, 
ressalvadas aquelas que atinjam órgãos da administração pública indireta no âmbito federal. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Diante da existência de normas gerais sobre determinado assunto, publicou-se oficialmente 

nova lei que estabelece disposições especiais acerca desse assunto. Nada ficou estabelecido acerca 
da data em que essa nova lei entraria em vigor nem do prazo de sua vigência. Seis meses depois da 
publicação oficial da nova lei, um juiz recebeu um processo em que as partes discutiam um contrato
firmado anos antes. 

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, considerando o disposto na Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

31 A nova lei começou a vigorar no país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada e 
permanecerá em vigor até que outra lei a modifique ou a revogue. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 32 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O contrato é regido pelas normas em vigor à data de sua celebração, observados os efeitos futuros 
ocorridos após a vacatio legis da nova lei. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 33 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O caso hipotético configura repristinação, devendo o julgador, por isso, diante de eventual conflito 
de normas, aplicar a lei mais nova e específica. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Com base nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa e na jurisprudência do STJ acerca 
dos aspectos processuais da ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade, julgue 
os itens a seguir. 

QUESTÃO 34 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Constatado indício de ato ímprobo, fica autorizado o recebimento fundamentado da petição inicial, 
devendo prevalecer, no juízo preliminar, o princípio do in dubio pro societate e cabendo, contra a 
decisão que receber a petição inicial, o agravo de instrumento. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 35 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Embora não haja litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados
com o ato ímprobo, é inviável que a ação civil por improbidade seja proposta exclusivamente contra
os particulares, sem concomitante presença do agente público no polo passivo da demanda. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 36 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Em uma ação de improbidade administrativa com pedido cumulado de 
ressarcimento ao erário, foi decretada a indisponibilidade de bens. Por ocasião da sentença, o juiz 
reconheceu a prescrição da pretensão de impor sanções decorrentes dos atos de improbidade. 
Assertiva: Nessa situação, a medida de indisponibilidade de bens deverá ser revogada.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Julgue os itens seguintes, relativos a institutos complementares do direito empresarial, teoria geral 
dos títulos de crédito, responsabilidade dos sócios, falência e recuperação empresarial.

QUESTÃO 37 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Os livros comerciais, os títulos ao portador e os transmissíveis por endosso equiparam-se, para fins 
penais, a documento público, sendo a sua falsificação tipificada como crime.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 38 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O condenado por crime falimentar fica impedido de atuar como empresário individual ou mesmo de
ser sócio em sociedade limitada, ainda que não exerça função de gerência ou de administração.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 39 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial é condição objetiva de 
punibilidade das infrações penais previstas na Lei de Recuperação de Empresas.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

_____________________________________________________________________________
Julgue os itens a seguir, relativos a atos internacionais, personalidade internacional, cortes 
internacionais e domínio público internacional.

QUESTÃO 40 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A Convenção de Palermo, um instrumento internacional multilateral e solene, foi promulgada pelo 
Congresso Nacional brasileiro e ratificada, no âmbito interno, por decreto.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 41 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Os atos internacionais específicos que complementam a Convenção de Palermo incluem o 
Protocolo Adicional, relativo à prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas, já incorporado 
ao direito brasileiro com eficácia de lei complementar, por tratar de direitos fundamentais.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 42 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Asilo político, cuja concessão independe de reciprocidade, é o acolhimento, pelo Estado, de 
estrangeiro perseguido em outros lugares — não necessariamente em seu próprio país — por 
dissidência política, entre outros motivos.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 43 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Por não admitir extradição de brasileiros para que sejam julgados em corte internacional que admita
pena de caráter perpétuo, o Brasil não manifestou adesão ao Tratado de Roma, que criou o Tribunal 
Penal Internacional.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 44 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A soberania de Estado costeiro sobre o seu mar territorial abrange não apenas as águas, mas 
também o leito do mar, seu subsolo e o espaço aéreo correspondente, devendo tal Estado, contudo, 
admitir o direito de passagem inocente de navios mercantes ou de guerra de qualquer outro Estado.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 45 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A ONU é um sujeito secundário de direito internacional interestatal criado exclusivamente por 
Estados mediante tratado internacional multilateral, excluída a sua participação como membro de 
qualquer organização de natureza privada.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 46 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O visto concedido por autoridade diplomática constitui mera expectativa de direito do estrangeiro, 
que pode, ainda assim, ser inadmitido no país. Por outro lado, se admitido o estrangeiro em seu 
território, o país passa a ter deveres em relação a ele, em maior ou menor grau, conforme a natureza 
do ingresso.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 
ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a 
respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e 
arrependimento posterior. 

QUESTÃO 47 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Diogo, condenado a sete anos e seis meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve 
iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Todavia, na cidade onde se encontra, só há 
estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o 
juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 48 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Manoel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo 
penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manoel foi inserida em outro tipo penal. Nessa 
situação, Manoel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu a abolitio criminis com a edição
da nova lei. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 49 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Elton, pretendendo matar dois colegas de trabalho que exerciam suas atividades em duas salas 
distintas da dele, inseriu substância tóxica no sistema de ventilação dessas salas, o que causou o 
óbito de ambos em poucos minutos. Nessa situação, Elton responderá por homicídio doloso em 
concurso formal imperfeito. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 50 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Sílvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares, com o propósito de furtar 
algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, 
além de diversos agentes de segurança. Sílvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do 
local, um dos seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação, está configurado o crime 
impossível por ineficácia absoluta do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Sílvio furtar 
o objeto sem que fosse notado. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 51 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Cristiano, maior e capaz, roubou, mediante emprego de arma de fogo, a bicicleta de um adolescente,
tendo-o ameaçado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso, confessou o crime e 
voluntariamente restituiu a coisa roubada. Nessa situação, a restituição do bem não assegura a 
Cristiano a redução de um a dois terços da pena, pois o crime foi cometido com grave ameaça à 
pessoa. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma 
assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais 
superiores a respeito de aplicação de pena, cominação de penas, regime de penas, medidas de 
segurança e livramento condicional. 

QUESTÃO 52 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Ronaldo, maior e capaz, e outras três pessoas, também maiores e capazes, furtaram um veículo que 
estava parado em um estacionamento público. Depois de terem retirado pertences do veículo, o 
abandonaram perto do local do assalto. O grupo foi preso. Constatou-se que Ronaldo era réu 
primário, tinha bons antecedentes e que agira por coação dos outros elementos do grupo. Nessa 
situação, se a coação foi resistível, se houver confissão do crime e se as circunstâncias atenuantes 
preponderarem sobre as agravantes, a pena de Ronaldo poderá ser reduzida para abaixo do mínimo 
legal. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 53 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Valter, maior e capaz, foi preso preventivamente em uma das fases de uma operação policial. Ele já 
era réu em outras três ações penais e estava indiciado em mais dois outros IPs. Nessa situação, as 
ações penais em curso podem ser consideradas para eventual agravamento da pena-base referente 
ao crime que resultou na prisão preventiva de Valter, mas os IPs não podem ser considerados para 
essa mesma finalidade.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 54 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Flávio, maior e capaz, condenado a pena de doze anos pela prática de homicídio doloso qualificado,
iniciou o cumprimento da pena em regime fechado. Durante a execução da pena, ele apresentou 
comportamento excelente e colaborativo, por isso, após o período mínimo para a progressão de 
regime, seu advogado requereu ao juiz a passagem de Flávio para o regime aberto. Nessa situação, 
o pedido não poderá ser atendido: a progressão do regime prisional de Flávio deverá ser para o 
regime semiaberto. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 55 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Bruna, de vinte e quatro anos de idade, processada e julgada pela prática do crime de latrocínio, foi 
absolvida ao final do julgamento, por ter sido considerada inimputável, apesar de sua 
periculosidade. Nessa situação, mesmo tendo Bruna sido absolvida, o juiz pode impor-lhe medida 
de segurança. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 56 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Caio, condenado a nove anos de prisão, cumpria a pena no regime fechado. Passado um ano do 
cumprimento da pena, ele cometeu falta grave. Nessa situação, serão interrompidas as contagens 
dos prazos tanto para a obtenção do livramento condicional quanto para a progressão de regime de 
cumprimento de pena, devendo ambas ser reiniciadas a partir da data do cometimento da falta 
grave.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a 
ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a 
respeito de exclusão da culpabilidade, concurso de agentes, prescrição e crime contra o patrimônio.

QUESTÃO 57 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Arnaldo, gerente de banco, estava dentro de seu veículo juntamente com familiares quando foi 
abordado por dois indivíduos fortemente armados, que ameaçaram os ocupantes do veículo e 
exigiram de Arnaldo o fornecimento de determinada senha para a realização de uma operação 
bancária, o que foi por ele prontamente atendido. Nessa situação, o uso da senha pelos indivíduos 
para eventual prática criminosa excluirá a culpabilidade de Arnaldo. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 58 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Clara, tendo descoberto uma traição amorosa de seu namorado, comentou com sua amiga Aline que 
tinha a intenção de matá-lo. Aline, então, começou a instigar Clara a consumar o pretendido. Nessa 
situação, se Clara cometer o crime, Aline poderá responder como partícipe do crime. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 59 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Júnior, maior e capaz, foi processado e julgado pelo crime de estelionato. Tendo verificado que 
Júnior tinha sido condenado pelo mesmo crime havia dois anos, o juiz aumentou a pena em um 
terço. Nessa situação, o aumento da pena não influirá no prazo da prescrição da pretensão punitiva.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 60 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

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.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Julgue os itens que se seguem, relativos a execução penal, desarmamento, abuso de autoridade e 
evasão de dívidas.

QUESTÃO 61 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Preso provisório não pode ser submetido ao regime disciplinar diferenciado. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 62 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Eventual ato de delegado da PF de impedir advogado de assistir seu cliente em interrogatório 
configuraria crime de abuso de autoridade. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 63 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O registro de arma de fogo na PF, mesmo após prévia autorização do SINARM, não assegura ao seu
proprietário o direito de portá-la. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 64 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Segundo entendimento do STF, a configuração do crime de evasão de divisas pressupõe a saída 
física de moeda nacional ou estrangeira do território nacional sem o conhecimento da Receita 
Federal do Brasil e do Banco Central do Brasil. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes contra o meio ambiente, crime de discriminação e 
preconceito e crime contra o consumidor, julgue os próximos itens.

QUESTÃO 65 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE) 

Aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para consumo próprio ficará sujeito às mesmas 
penas imputadas àquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para fornecer a parentes e 
amigos, ainda que gratuitamente. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 66 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Pessoa jurídica que praticar crime contra o meio ambiente por decisão do seu órgão colegiado e no 
interesse da entidade poderá ser responsabilizada penalmente, embora não fique necessariamente 
sujeita às mesmas sanções aplicadas às pessoas físicas. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 67 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Constitui crime de preconceito racial a discriminação de alguém em decorrência de sua orientação 
sexual. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 68 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Importador ou prestador de serviço que promover propaganda com o objetivo de obter vantagem 
indevida com o produto fornecido ou o serviço prestado cometerá crime contra o consumidor. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma 
assertiva a ser julgada com relação a crime de tortura, crime hediondo, crime previdenciário e crime
contra o idoso.

QUESTÃO 69 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Cinco guardas municipais em serviço foram desacatados por dois menores. Após breve perseguição,
um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. Dois dos guardas conduziram o menor 
apreendido para um local isolado, imobilizaram-no, espancaram-no e ameaçaram-no, além de 
submetê-lo a choques elétricos. Os outros três guardas deram cobertura. Nessa situação, os cinco 
guardas municipais responderão pelo crime de tortura, incorrendo todos nas mesmas penas. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 70 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Paula, proprietária de uma casa de prostituição, induziu e passou a explorar sexualmente duas 
garotas de quinze anos de idade. Nessa situação, o crime praticado por Paula é hediondo e, por isso, 
insuscetível de anistia, graça e indulto. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 71 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Atuando como procurador de sua tia Bernardete — senhora aposentada de sessenta e três anos de 
idade, que se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais —, Arquimedes, para satisfazer 
suas necessidades pessoais, passou a se apropriar dos valores da aposentadoria da tia. Nessa 
situação, o ato praticado por Arquimedes não caracteriza crime de apropriação indébita 
previdenciária, tipificado pelo Código Penal, mas sim crime contra o idoso, tipificado pelo Estatuto 
do Idoso.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a 
ser julgada, a respeito de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, crime contra a criança e 
adolescente e crimes licitatórios.

QUESTÃO 72 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Em viagem pela Europa, Ronaldo, primário, de bons antecedentes e não integrante de organização 
criminosa, adquiriu quinze cápsulas do entorpecente LSD com o objetivo de obter lucro capaz de 
custear as despesas com a viagem. De volta ao Brasil, Ronaldo foi preso em flagrante quando 
tentava vender a droga. Nessa situação, caso seja condenado pelo crime tráfico de entorpecentes, 
Ronaldo poderá obter a redução da pena de um sexto a dois terços.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

58



QUESTÃO 73 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Valdo recebeu por email um vídeo gravado por seu amigo Lucas com pornografia envolvendo uma 
adolescente e uma outra pessoa, maior de idade. Após assistir ao vídeo, Valdo arquivou as imagens 
no HD do seu computador. Nessa situação, a conduta de Lucas configurou crime de divulgação de 
vídeos com pornografia envolvendo adolescente, e a de Valdo foi atípica.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 74 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Alfredo foi acusado pelo MPF de cometer crime de fraude em licitação realizada por órgão federal. 
Após regular processamento da ação penal, o juiz reconheceu Alfredo como autor material da 
conduta. Nessa situação, além da pena privativa de liberdade, Alfredo estará sujeito, 
cumulativamente, à pena de multa, à proibição de contratar com o poder público, à suspensão 
temporária dos direitos políticos e à obrigação de ressarcir o erário pelos danos causados.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca da prova no processo penal, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 75 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Na falta de perito oficial para realizar perícia demandada em determinado IP, é suficiente que a 
autoridade policial nomeie, para tal fim, uma pessoa idônea com nível superior completo, 
preferencialmente na área técnica relacionada com a natureza do exame.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 76 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE) 

Nos crimes de organização criminosa, é vedado ao magistrado ordenar, de ofício, antes de iniciada a
ação penal, a produção antecipada de provas, mesmo daquelas consideradas urgentes e relevantes.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 77 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Por força do princípio da verdade real, se uma autoridade policial determinar que um indiciado 
forneça material biológico para a coleta de amostra para exame de DNA cujo resultado poderá 
constituir prova para determinar a autoria de um crime, o indiciado estará obrigado a cumprir a 
determinação.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em cada um dos seguintes itens, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a 
ser julgada de acordo com o entendimento dos tribunais superiores acerca das atribuições da PF na 
persecução criminal e da competência para o processamento e o julgamento de ação penal.

QUESTÃO 78 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Uma investigação iniciada no âmbito da polícia judiciária de determinado estado da Federação 
buscava apurar crime de tortura praticado no interior de uma penitenciária estadual, com violação a 
direitos humanos. O crime ganhou repercussão internacional e, em razão disso, o IP foi 
encaminhado à apuração da PF. Nessa situação, a competência para processar e julgar o crime será 
deslocada para a justiça federal, já que, de regra, a atuação da PF produz tal efeito processual.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 79 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O prefeito de determinado município desviou, em proveito próprio, verba federal transferida e 
incorporada ao patrimônio municipal. Instaurado o competente IP, os autos foram relatados e 
encaminhados, pela autoridade policial, à justiça estadual. Nessa situação, agiu corretamente a 
autoridade policial ao encaminhar os autos à justiça comum estadual, a quem compete o 
processamento e o julgamento de casos como o relatado.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 80 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Em fiscalização aeroportuária, apreendeu-se grande quantidade de produtos oriundos de país 
estrangeiro, cuja comercialização é proibida no território nacional. Apurou-se que a entrada, no 
Brasil, dos produtos contrabandeados ocorreu em local diverso do de sua apreensão. Nessa situação,
a competência para o processamento e o julgamento da ação, definida territorialmente, será a do 
local de entrada dos produtos ilegais no país.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em cada um dos seguintes itens, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a 
ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de IP e às 
consequências da promoção desse tipo de arquivamento.

QUESTÃO 81 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Relatado o IP, sob a tese de atipicidade penal do fato, o MP requereu o arquivamento dos autos, o 
que foi determinado pelo competente juízo, em acolhimento à tese do MP. Nessa situação, o 
arquivamento dos autos nos termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações 
pela autoridade policial.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 82 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Requerido pelo procurador-geral da República o arquivamento de IP, os autos foram encaminhados 
ao STF, órgão com competência originária para o processamento e o julgamento da matéria sob 
investigação, para as providências cabíveis. Nessa situação, o pedido do procurador-geral da 
República não estará sujeito a controle jurisdicional, devendo ser atendido.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Julgue os seguintes itens, a respeito de suspeição e impedimento no âmbito do processo penal.

QUESTÃO 83 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

As hipóteses que impedem o juiz de exercer a sua jurisdição em determinado processo estão 
vinculadas a fatos e circunstâncias objetivas e subjetivas ligados, em regra, ao próprio processo. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 84 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

As hipóteses de suspeição do juiz se referem a fatos e circunstâncias de origem externa ao processo 
e que poderão influenciar na decisão do órgão julgador. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 85 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O fato de não ser cabível a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial na presidência do
IP faz, por consequência, que não sejam cabíveis as hipóteses de suspeição em investigação 
criminal. Acerca de prisão, de liberdade provisória e de fiança, julgue os próximos itens de acordo 
com o entendimento do STF e a atual sistemática do Código de Processo Penal.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca de prisão, de liberdade provisória e de fiança, julgue os próximos itens de acordo com o 
entendimento do STF e a atual sistemática do Código de Processo Penal.

QUESTÃO 86 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Um cidadão foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção ativa. A
autoridade policial, no prazo legal do IP, remeteu os autos ao competente juízo, quando foi 
decretada a prisão preventiva do indiciado. Assertiva: Nessa situação, estão preenchidos os 
requisitos legais para a concessão da fiança, razão por que ela poderá ser concedida como 
contracautela da prisão anteriormente decretada.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 87 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: A polícia foi informada da possível ocorrência de crime em determinado local.
Por determinação da autoridade policial, agentes se dirigiram ao local e aguardaram o desenrolar da 
ação criminosa, a qual ensejou a prisão em flagrante dos autores do crime quando praticavam um 
roubo, que não chegou a ser consumado. Foi apurado, ainda, que se tratava de conduta oriunda de 
grupo organizado para a prática de crimes contra o patrimônio. Assertiva: Nessa situação, o 
flagrante foi lícito e configurou hipótese legal de ação controlada. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 88 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A inafiançabilidade nos casos de crimes hediondos não impede a concessão judicial de liberdade 
provisória, impedindo apenas a concessão de fiança como instrumento de obtenção dessa liberdade.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca de execução penal, de crimes de abuso de autoridade, de crimes contra a criança e o 
adolescente e de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 89 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O crime de estupro praticado contra criança ou adolescente é insuscetível de fiança. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 90 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Caberá recurso de apelação contra decisão do juízo da execução penal que indeferir pedido de 
livramento condicional ao apenado. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 91 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Delegado da PF não poderá instaurar, de ofício, IP para apurar crime de abuso de autoridade 
supostamente praticado por gestor público federal que age no exercício da função. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 92 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Em se tratando de crimes praticados por administrador ou gestor de pessoa jurídica de direito 
privado contra o Sistema Financeiro Nacional, a ação penal se processa mediante queixa oferecida 
pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Com referência à interceptação de comunicação telefônica, ao crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes, ao crime de lavagem de capitais e a crimes cibernéticos, julgue os seguintes itens.

QUESTÃO 93 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A interceptação da comunicação telefônica poderá ser realizada de ofício pela autoridade policial 
desde que o IP tenha como objetivo investigar crime hediondo, organização criminosa ou tráfico 
ilícito de entorpecentes. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 94 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Segundo entendimento do STJ, o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional análogo ao
tráfico de entorpecentes não ficará necessariamente sujeito à imposição de medida socioeducativa 
de internação. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 95 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Álvaro, servidor público federal, foi, por cinco anos, presidente da comissão 
de licitações de determinado órgão público federal. Em diversas ocasiões, Álvaro recebeu valores e 
bens para favorecer empresas nos certames licitatórios, e os transferiu para o patrimônio de Flávio, 
seu irmão, que os utilizava nos negócios da empresa da família, com vistas a ocultar o ingresso 
desses recursos e a sua origem ilícita. Assertiva: Nessa situação, Álvaro e Flávio responderão pelo 
crime de lavagem de capitais, e será da justiça federal a competência para processar e julgar a ação 
penal. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 96 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Um hacker invadiu os computadores do SERPRO e transferiu valores do 
Ministério do Planejamento para o seu próprio nome. Assertiva: Nessa situação, o IP para apurar a 
autoria e a materialidade do crime de invasão de dispositivo informático só poderá ser instaurado 
após representação formalizada pelo Ministério do Planejamento ou pelo SERPRO.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser
julgada acerca de procedimentos dos juizados especiais criminais e de apuração de ato infracional.

QUESTÃO 97 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Em fiscalização de rotina, policiais militares constataram que Rebeca conduzia em seu veículo dois 
papagaios capturados em floresta próxima, sem licença ou autorização de autoridade competente. 
Rebeca e os animais foram conduzidos à delegacia de polícia mais próxima. Nessa situação, o 
delegado deverá apreender os animais e, caso Rebeca se comprometa a comparecer, em dia e 
horário marcados, perante o juizado especial criminal, ele deverá lavrar termo circunstanciado da 
ocorrência e conceder liberdade a Rebeca, independentemente de fiança. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

65



QUESTÃO 98 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Um adolescente apreendido em flagrante de ato infracional análogo ao crime de roubo foi 
imediatamente conduzido a uma delegacia especializada. Nessa situação, a autoridade policial 
deverá lavrar o boletim de ocorrência circunstanciado, e, na presença dos pais ou do responsável, o 
adolescente, após assinar termo de compromisso e de responsabilidade, deverá ser imediatamente 
posto em liberdade.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em diligência com o objetivo de combater o tráfico internacional de entorpecentes, policiais 

federais localizaram uma plantação de maconha, onde encontraram equipamentos utilizados para 
embalar a droga. No local, foram apreendidos dinheiro e veículos e foram presas cinco pessoas que 
se encontravam na posse dos bens e cuidavam da plantação.

Nessa situação hipotética,

QUESTÃO 99 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

independentemente de autorização judicial, a autoridade policial deverá proceder de forma a 
garantir a imediata destruição da plantação — que poderá ser queimada —, devendo preservar 
apenas quantidade suficiente da droga para a realização de perícia. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 100 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

havendo indícios suficientes da existência de outros bens adquiridos pelos indivíduos presos com os
proventos decorrentes da comercialização da maconha, a autoridade policial deverá imediatamente 
apreender esses bens, ainda que eles estejam na posse de terceiros, devendo, ainda, determinar às 
autoridades supervisoras do Banco Central do Brasil o bloqueio de valores existentes em 
movimentações bancárias em nome desses indivíduos presos.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Delegado da PF instaurou IP para apurar crime cometido contra órgão público federal. 

Diligências constataram sofisticado esquema de organização criminosa criada com a intenção de 
fraudar programa de responsabilidade desse ente público.

Com base nessas informações e com relação à prática de crime por organização criminosa, julgue os
itens seguintes.

QUESTÃO 101 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Se algum dos indiciados no âmbito desse IP apresentar elementos que justifiquem a celebração de 
acordo de colaboração premiada, e se a situação permitir a concessão do benefício a esse indiciado, 
o próprio delegado que estiver à frente da investigação poderá celebrar diretamente o acordo, 
devendo submetê-lo à homologação judicial. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 102 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

A fim de dar celeridade às investigações e em face da gravidade da situação investigada, é possível 
a infiltração de agentes de polícia em tarefas da investigação, independentemente de prévia 
autorização judicial.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Julgue os itens a seguir, relativos a modelos teóricos da criminologia.

QUESTÃO 103 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Conforme a teoria ecológica, crime é um fenômeno natural e o criminoso é um delinquente nato 
possuidor de uma série de estigmas comportamentais potencializados pela desorganização social. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 104 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

De acordo com a teoria da anomia, o crime se origina da impossibilidade social do indivíduo de 
atingir suas metas pessoais, o que o faz negar a norma imposta e criar suas próprias regras, 
conforme o seu próprio interesse. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 105 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Para a teoria da reação social, o delinquente é fruto de uma construção social, e a causa dos delitos é
a própria lei; segundo essa teoria, o próprio sistema e sua reação às condutas desviantes, por meio 
do exercício de controle social, definem o que se entende por criminalidade.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Roberto é empregado da empresa XYZ ME há trinta anos e pretende requerer ao INSS, em 

1.º/10/2018, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 106 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Na situação descrita, o recolhimento mensal à seguridade social relativo ao empregado Roberto é 
composto pela parte arcada pelo empregado e pela parte arcada pelo empregador, sendo esta última 
correspondente a 20% do total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a Roberto durante o 
mês. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 107 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

As informações fornecidas são suficientes para se concluir que Roberto tem direito ao percebimento
de aposentadoria por tempo de contribuição, por haver cumprido integralmente os requisitos para o 
gozo do benefício. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 108 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O salário de contribuição de Roberto corresponde ao valor de sua remuneração, respeitados os 
limites mínimo e máximo desse salário.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Um segurado da previdência social, filiado em 1.º/3/2010, sofreu acidente de trabalho em 

1.º/4/2010. Em 1.º/5/2010, lhe foi concedido, pelo INSS, auxílio-doença, contabilizado desde a data
do seu acidente até o dia 1.º/4/2011. Em 1.º/8/2018, o INSS revisou o ato administrativo de 
concessão desse benefício.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

QUESTÃO 109 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Na revisão, o INSS não poderia anular o referido ato administrativo, salvo se tivesse comprovado 
má-fé, dada a ocorrência da decadência, uma vez que havia transcorrido mais de cinco anos desde a 
concessão do benefício.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 110 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Considere que o INSS, após a revisão do ato administrativo, tenha decidido pela sua anulação, sob o
fundamento de que o segurado não haveria cumprido carência. Nessa situação, o fundamento 
utilizado pelo INSS não é procedente, pois o auxílio-doença independe de carência.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Pedro é o responsável pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma empresa

de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário 
correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados, mas Pedro, com 
dolo, deixou de repassá-lo à previdência social. Pedro é primário e de bons antecedentes.

Nessa situação hipotética,

QUESTÃO 111 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Pedro praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 112 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

a punibilidade de Pedro será extinta se, antes do início da ação fiscal, ele declarar, confessar e 
efetuar o recolhimento das prestações previdenciárias, espontaneamente e na forma do regulamento 
do INSS. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 113 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

caso o repasse das contribuições previdenciárias ocorra após o início da ação fiscal e antes do 
oferecimento da denúncia, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a multa.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca de crédito tributário, competência tributária e Sistema Tributário Nacional, julgue os 
próximos itens.

QUESTÃO 114 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Depósito judicial do montante integral do crédito tributário é causa suspensiva de exigibilidade. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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QUESTÃO 115 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

As isenções tributárias onerosas e concedidas por prazo certo geram direito adquirido à sua fruição 
pelo beneficiário, no prazo em que for estipulado, desde que ele cumpra as condições previstas na 
lei. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 116 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

Os estados e os municípios estão imunes à instituição de contribuições sociais, pela União, sobre os 
seus serviços.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________

Considere que, ao final de 2017, um município brasileiro tenha apresentado as informações 
precedentes, relativas à execução orçamentária e financeira naquele exercício financeiro. 

Com referência a essas informações, julgue os itens que se seguem.
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QUESTÃO 117 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O total de despesas de capital foi de R$ 6.000.000. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 118 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

O total de receitas originárias foi de R$ 8.000.000.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

________________________________________________________________________________
A empresa XZY Ltda., contribuinte do ICMS, pagava mensalmente esse tributo a 

determinado estado da Federação, no dia 15 de cada mês. No dia 30/6/2017, esse estado editou ato 
normativo que alterava a data do pagamento do referido tributo para o dia 10 de cada mês, entrando 
tal ato em vigor no dia 1.º/7/2017. Sem saber da alteração, a empresa XZY Ltda. pagou o tributo no 
dia 15/7/2017, o que acarretou multa e juros de mora pelo pagamento com atraso.

Nessa situação hipotética,

QUESTÃO 119 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

a antecipação do prazo para o pagamento do ICMS só poderia ter sido feita por lei e somente 
poderia ter entrado em vigor no exercício financeiro seguinte. 

(   ) CERTO

(   ) ERRADO

QUESTÃO 120 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – DELEGADO PF – CESPE/CEBRASPE)

a penalidade pecuniária aplicada à empresa XZY Ltda. pelo pagamento do ICMS com atraso 
constitui uma obrigação acessória.

(   ) CERTO

(   ) ERRADO
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Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens seguintes.

QUESTÃO 1 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

De acordo com o texto, o português deixou de ser “língua de comunicação” (L.28) em Cingapura e 
na Índia. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

 

QUESTÃO 2 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A forma verbal “caldeou-se” (L.7) relaciona-se, no texto, ao sentido de mistura, fusão ou 
associação.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 3 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Do trecho “Séculos mais tarde, (...) o português ganhou seu estatuto de língua” (L. 16 a 18) é 
correto inferir que, por volta do século XIII, se criou a primeira gramática da língua portuguesa.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 4 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A expressão “língua de comunicação” (L.28) constitui, pelo contexto, um sinônimo para o termo 
“galego-português” (L.19).

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 5 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A correção do texto seria mantida se as vírgulas que isolam o trecho “dos grandes escritores 
romanos e latinos e falado pelas classes romanas mais abastadas” (L. 2 e 3) fossem substituídas por 
travessões.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 6 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A expressão “esse papel” (L.6) refere-se à penetração do latim “na Península Ibérica e nos demais 
espaços conquistados pelo Império Romano” (L. 3 a 5).

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 7 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Dado o trecho “à imagem do que Roma fizera” (L. 22 e 23), é correto concluir que Portugal, em sua
“expansão de conquistas” (L.22), atuou de forma idêntica à que o Império Romano adotou para 
conquistar a Península Ibérica.

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO

QUESTÃO 8 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

No texto, é apresentada, em ordem cronológica crescente, uma sucessão de fatos relacionados à 
história da formação da língua portuguesa.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 9 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso a forma verbal “levou” (L.23)
fosse substituída por levaram.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 10 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Mantendo-se os sentidos originais do texto, o vocábulo “remotas” (L.23) poderia ser substituído 
tanto por longínquas quanto por ignotas.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 11 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

No contexto em que estão inseridas, as palavras “neolatinas” e “românicas”, ambas na linha 13, 
podem ser consideradas sinônimos.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 12 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se substituísse a palavra 
“genericamente” (L.8) por comumente.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto 13A1AAA, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 13 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O autor do texto reflete sobre a evolução histórica da justiça: a punição de condenados, que, de 
início, ocorria mediante dores físicas passou, a partir dos princípios do século XIX, a ter caráter 
mais moral, submetendo os réus a sofrimentos mais sutis, mais velados. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 14 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, as formas verbais no gerúndio 
relacionam-se, por coesão, ao termo “tal rito” (L.7). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 15 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Embora tanto o primeiro quanto o segundo parágrafo do texto tratem de acontecimentos passados, o
emprego do presente no segundo parágrafo tem o efeito de aproximar os acontecimentos 
mencionados ao tempo atual, o presente. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 16 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A coerência textual seria prejudicada se, após “teatro” (L.20), fossem inseridos dois-pontos e o 
trecho a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens, como conclusão das 
consequências enumeradas, dado o emprego, nesse trecho, de linguagem figurada, incompatível 
com o gênero do texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 17 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A substituição de “Porém” (L.23) por Entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos 
originais do texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 18 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

No primeiro período do primeiro parágrafo, o trecho “a despeito de algumas grandes fogueiras” 
evidencia a ideia de que as “grandes fogueiras”, embora ainda existissem, eram pouco numerosas, o
que aponta para a extinção da “melancólica festa de punição de condenados”.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto 13A1AAA, julgue os próximos itens.

QUESTÃO 19 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Nas razões de crimes e delitos, encontram-se elementos obscuros relacionados ao réu, e esses 
elementos é que são, efetivamente, julgados e punidos. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 20 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A locução “no entanto” (L.41) introduz no período uma ideia de conclusão; por isso, sua 
substituição por portanto preservaria a correção gramatical e as relações de sentido originais do 
texto.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 21 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto, a oração “se são invocados” 
(L. 28 e 29) poderia ser deslocada para logo após a palavra “crime” (L.31), desde que estivesse 
isolada por vírgulas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 22 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A supressão da preposição “de” empregada logo após “ferocidade”, no trecho “acostumando os 
espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los afastados” (L. 10 e 11), manteria a 
correção gramatical do texto.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 23 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A expressão “Dir-se-á” (L.40) poderia ser corretamente substituída por Será dito. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 24 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Subentende-se a forma verbal “intervêm” (L.42) logo após o vocábulo “mas” em “mas para 
esclarecer a decisão dos juízes” (L.43).

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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______________________________________________________________________________
Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de 

confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento 
jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 25 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Sob o fundamento da ilegalidade, a administração pública deverá revogar o ato de nomeação, com a
garantia de que sejam observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 26 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos 
administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
Acerca da administração direta e indireta, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 27 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta 
sejam criadas ou autorizadas por leis específicas e a de que, no caso das fundações, leis 
complementares definam suas áreas de atuação.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 28 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A administração direta é constituída de órgãos, ao passo que a administração indireta é composta 
por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, que são destinadas a 
executar serviços públicos de natureza social e atividades administrativas.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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_______________________________________________________________________________
Com relação aos direitos e às garantias fundamentais constitucionalmente assegurados, julgue os 
itens que se seguem.

QUESTÃO 29 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente 
naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com o tráfico ilícito de 
entorpecentes.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 30 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Em regra, indivíduo civilmente identificado não será submetido à identificação criminal.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
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 os itens a seguir, com relação aos direitos políticos de 
Gilberto.

QUESTÃO 31 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

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.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 32 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

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

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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______________________________________________________________________________
João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende, 

clandestinamente, cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

QUESTÃO 33 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O crime de contrabando, como o praticado por João e sua organização criminosa, foi tipificado no 
Código Penal brasileiro em decorrência do princípio da continuidade normativo-típica.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 34 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Considere que João e sua organização criminosa utilizem transporte marítimo clandestino para fazer
ingressarem no território brasileiro os cigarros contrabandeados. Nessa situação, a pena pelo crime 
de contrabando será aumentada pela metade.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 35 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando praticado, a competência para 
apurar e julgar o delito é da justiça federal e, se João estiver preso, a Polícia Federal deverá concluir
o inquérito em até dez dias.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 36 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A busca no depósito onde estão armazenados os cigarros contrabandeados será precedida da 
expedição de um mandado de busca e apreensão, que deverá incluir vários itens, sendo 
imprescindíveis apenas a indicação precisa do local da diligência e a assinatura da autoridade que 
expedir esse documento.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 37 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto 
de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que esta preste 
o compromisso legal anteriormente.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

______________________________________________________________________________
Julgue os próximos itens, a respeito das Leis n.os 13.445/2017, 11.343/2006, 8.069/1990 e suas 
alterações.

QUESTÃO 38 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Francisco, com dezessete anos e dez meses de idade, praticou ato infracional 
equiparado a furto. O promotor de justiça ofereceu representação ao juiz, propondo a instauração de
procedimento para a aplicação da medida socioeducativa. Entretanto, com a demora na tramitação 
do procedimento, Francisco completou dezenove anos de idade antes da sentença. Assertiva: Nessa 
situação, o juiz ainda poderá aplicar medida socioeducativa a Francisco, mesmo que este já tenha 
completado a maioridade penal.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 39 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Em caso de prisão por tráfico de drogas ilícitas, o juiz não poderá substituir a pena privativa de 
liberdade por restritiva de direito.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 40 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Indivíduo estrangeiro expulso do Brasil por ter sido condenado com sentença transitada em julgado 
pelo crime de tráfico internacional de drogas ficará impedido de ingressar no Brasil, por prazo 
indeterminado.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Uma pesquisa realizada com passageiros estrangeiros que se encontravam em determinado 

aeroporto durante um grande evento esportivo no país teve como finalidade investigar a sensação de
segurança nos voos internacionais. Foram entrevistados 1.000 passageiros, alocando-se a amostra 
de acordo com o continente de origem de cada um — África, América do Norte (AN), América do 
Sul (AS), Ásia/Oceania (A/O) ou Europa. Na tabela seguinte, N é o tamanho populacional de 
passageiros em voos internacionais no período de interesse da pesquisa; n é o tamanho da amostra 
por origem; P é o percentual dos passageiros entrevistados que se manifestaram satisfeitos no que 
se refere à sensação de segurança.

Em cada grupo de origem, os passageiros entrevistados foram selecionados por amostragem 
aleatória simples. A última linha da tabela mostra o total populacional no período da pesquisa, o 
tamanho total da amostra e Ppop representa o percentual populacional de passageiros satisfeitos.

A partir dessas informações, julgue os próximos itens.

QUESTÃO 41 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Na situação apresentada, o desenho amostral é conhecido como amostragem aleatória por 
conglomerados, visto que a população de passageiros foi dividida por grupos de origem. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 42 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Nessa pesquisa, cada grupo de origem representa uma unidade amostral, da qual foi retirada uma 
amostra aleatória simples. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 43 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Considerando o referido desenho amostral, estima-se que o percentual populacional Ppop seja 
inferior a 79%. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 44 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A estimativa do percentual populacional de passageiros originários da África que se mostraram 
satisfeitos com a sensação de segurança nos voos internacionais foi igual a 80% e a estimativa do 
erro padrão associado a esse resultado foi inferior a 4%.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
Um estudo mostrou que a quantidade mensal Y (em quilogramas) de drogas ilícitas 

apreendidas em certo local segue uma distribuição exponencial e que a média da variável aleatória 
Y é igual a 10 kg.

QUESTÃO 45 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O desvio padrão da variável aleatória Y é superior a 12 kg. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 46 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

P(Y ≥ 10 kg) > P(Y ≤ 10 kg). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 47 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A quantidade 10 kg corresponde ao valor mais provável da distribuição Y de modo que P(Y = 10 
kg) ≥ 0,50.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
O tempo gasto (em dias) na preparação para determinada operação policial é uma variável 

aleatória X que segue distribuição normal com média M, desconhecida, e desvio padrão igual a 3 
dias. A observação de uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a essa 
produziu uma média amostral igual a 10 dias.

Com referência a essas informações, julgue os itens que se seguem, sabendo que P(Z > 2) = 0,025, 
em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.

QUESTÃO 48 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A expressão 10 dias ± 6 dias corresponde a um intervalo de 95% de confiança para a média 
populacional M. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 49 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O erro padrão da média amostral foi inferior a 0,5 dias. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 50 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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______________________________________________________________________________
Julgue os próximos itens, considerando a proposição P a seguir.

P: “O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio nem deixa de fazer aquela que 
prejudique seus interesses”.

QUESTÃO 51 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade da proposição P, a probabilidade de que 
todos os valores dessa linha sejam V é superior a 1/3.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 52 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A proposição P é logicamente equivalente à proposição: “Não é verdade que o bom jornalista faça 
reportagem em benefício próprio ou que deixe de fazer aquela que prejudique seus interesses”.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 53 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A negação da proposição P está corretamente expressa por: “O bom jornalista faz reportagem em 
benefício próprio e deixa de fazer aquela que não prejudique seus interesses”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 54 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A negação da proposição P está corretamente expressa por: “Se o bom jornalista não faz reportagem
em benefício próprio, então ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudica seus interesses”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Para cumprimento de um mandado de busca e apreensão serão designados um delegado, 3 

agentes (para a segurança da equipe na operação) e um escrivão. O efetivo do órgão que fará a 
operação conta com 4 delegados, entre eles o delegado Fonseca; 12 agentes, entre eles o agente 
Paulo; e 6 escrivães, entre eles o escrivão Estêvão.

Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 55 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A quantidade de maneiras distintas de se escolher os três agentes para a operação de forma que um 
deles seja o agente Paulo é inferior a 80. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 56 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Considerando todo o efetivo do órgão responsável pela operação, há mais de 5.000 maneiras 
distintas de se formar uma equipe para dar cumprimento ao mandado. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 57 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Se o delegado Fonseca e o escrivão Estêvão integrarem a equipe que dará cumprimento ao 
mandado, então essa equipe poderá ser formada de menos de 200 maneiras distintas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 58 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Há mais de 2.000 maneiras distintas de se formar uma equipe que tenha o delegado Fonseca ou o 
escrivão Estêvão, mas não ambos.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Em uma operação de busca e apreensão na residência de um suspeito de tráfico de drogas, 

foram encontrados R$ 5.555 em notas de R$ 2, de R$ 5 e de R$ 20.

A respeito dessa situação, julgue os itens seguintes.

QUESTÃO 59 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

É possível que mais de 2.760 notas tenham sido apreendidas na operação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 60 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A menor quantidade de notas em moeda corrente brasileira pelas quais o montante apreendido 
poderia ser trocado é superior a 60. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

Bloco II

Acerca das características de Internet, intranet e rede de computadores, julgue os próximos itens.

QUESTÃO 61 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

URL (uniform resource locator) é um endereço virtual utilizado na Web que pode estar associado a 
um sítio, um computador ou um arquivo. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 62 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A Internet pode ser dividida em intranet, restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de 
uma organização, e extranet, com os demais serviços (exemplo: redes sociais e sítios de outras 
organizações). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 63 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O modelo de referência de rede TCP/IP, se comparado ao modelo OSI, não contempla a 
implementação das camadas física, de sessão e de apresentação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 64 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A Internet e a intranet, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes,
adequados a cada situação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 65 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

As informações do DNS (domain name system) estão distribuídas em várias máquinas e o tamanho 
de sua base de dados é ilimitado.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
A respeito de sistemas operacionais e de aplicativos de edição de textos e planilhas, julgue os itens a
seguir.

QUESTÃO 66 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, o aplicativo Excel pode ser utilizado 
como um banco de dados para tabelas com mais de um milhão de registros. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 67 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico, em que um único 
processo executa as principais funções. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 68 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

No Word, as macros são construídas com o uso da linguagem de programação VBO (Visual Basic 
for Office). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 69 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A técnica de swapping consiste em transferir temporariamente um processo da memória para o 
disco do computador e depois carregá-lo novamente em memória.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca de redes de computadores e segurança, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 70 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Uma das partes de um vírus de computador é o mecanismo de infecção, que determina quando a 
carga útil do vírus será ativada no dispositivo infectado. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

93



QUESTÃO 71 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

No processo conhecido como scanning, o worm, em sua fase de propagação, procura outros 
sistemas para infectar. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 72 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Um firewall implementa uma política de controle de comportamento para determinar que tipos de 
serviços de Internet podem ser acessados na rede. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 73 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas heurísticas para
identificar códigos maliciosos. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

 QUESTÃO 74 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Os softwares de spyware têm como principal objetivo adquirir informações confidenciais de 
empresas e são usados como uma forma de espionagem empresarial.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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_______________________________________________________________________________
Julgue os seguintes itens, a respeito da computação em nuvem e da teoria geral de sistemas (TGS).

QUESTÃO 75 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Um sistema com entropia interna não funciona corretamente.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 76 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Em função da necessidade de acionamento de fornecedores, a computação em nuvem demora mais 
que a computação tradicional para colocar novas aplicações em execução.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 77 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Na computação em nuvem, elasticidade é a capacidade de um sistema de se adaptar a uma variação 
na carga de trabalho quase instantaneamente e de forma automática.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 78 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

De acordo com a TGS, na realimentação de um sistema, a saída de um processo torna-se a entrada 
do processo seguinte.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Julgue os itens a seguir, a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivos.

QUESTÃO 79 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE) ANULADO

Todas as informações geradas a partir do sistema de informação de uma organização são 
consideradas como dados da organização.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 80 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para 
uma organização.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 81 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Em arquivos no formato XML, as tags não são consideradas metadados.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 82 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Na gestão de documentos digitalizados, os arquivos são criados em formato de imagens, e seus 
atributos são armazenados em metadados para facilitar a pesquisa e a localização desses arquivos.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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______________________________________________________________________________
Em um big data, alimentado com os dados de um sítio de comércio eletrônico, são 

armazenadas informações diversificadas, que consideram a navegação dos usuários, os produtos 
comprados e outras preferências que o usuário demonstre nos seus acessos.

Tendo como referência as informações apresentadas, julgue os itens seguintes.

QUESTÃO 83 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O big data consiste de um grande depósito de dados estruturados, ao passo que os dados não 
estruturados são considerados data files.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 84 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Dados coletados de redes sociais podem ser armazenados, correlacionados e expostos com o uso de 
análises preditivas.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 85 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Uma aplicação que reconheça o acesso de um usuário e forneça sugestões diferentes para cada tipo 
de usuário pode ser considerada uma aplicação que usa machine learning.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 86 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Pelo monitoramento do tráfego de rede no acesso ao sítio em questão, uma aplicação que utiliza 
machine learning é capaz de identificar, por exemplo, que os acessos diminuíram 20% em relação 
ao padrão de acesso em horário específico do dia da semana.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

97



________________________________________________________________________________
Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma 

delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede
de integração facilita a centralização do serviço de email, que é compartilhado para todas as 
unidades da empresa e outros sistemas de informação.

Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue os itens subsecutivos.

QUESTÃO 87 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

SMTP é o protocolo utilizado para envio e recebimento de email e opera na camada de aplicação do
modelo TCP/IP. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 88 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços
de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 89 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O padrão IEEE 802.11g permite que as redes locais das unidades da empresa operem sem 
cabeamento estruturado nos ambientes físicos e com velocidade mínima de 200 Mbps.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 90 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de 
telecomunicação, então elas formarão a WAN (wide area network) da empresa. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 91 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Definir os processos de acesso ao meio físico e fornecer endereçamento para a camada de aplicação 
são funções do controle de acesso ao meio físico (MAC). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 92 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a 
comunicação entre os computadores.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
CPF
NOME
DATA DE NASCIMENTO
NOME DO PAI
NOME DA MAE
TELEFONE
CEP
NUMERO

As informações anteriormente apresentadas correspondem aos campos de uma tabela de um 
banco de dados, a qual é acessada por mais de um sistema de informação e também por outras 
tabelas. Esses dados são utilizados para simples cadastros, desde a consulta até sua alteração, e 
também para prevenção à fraude, por meio de verificação dos dados da tabela e de outros dados em 
diferentes bases de dados ou outros meios de informação.

Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 93 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE) ANULADO

O campo CPF é utilizado como chave primária e chave estrangeira. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 94 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Os dados armazenados na referida tabela são considerados não estruturados. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 95 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Se um sistema de informação correlaciona os dados da tabela em questão com outros dados não 
estruturados, então, nesse caso, ocorre um processo de mineração de dados. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 96 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A referida tabela faz parte de um banco de dados relacional.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

Bloco III

Para a melhoria na qualidade do atendimento ao público, certa unidade policial adquiriu 8 
computadores e 3 impressoras, que foram postos em uso na mesma data de compra, nas seguintes 
condições:

• preço de cada computador: R$ 3.500; 
• preço de cada impressora: R$ 600; 
• tempo de vida útil estimada: 5 anos para ambos os equipamentos; 
• data da compra: 1.°/7/20x0.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

QUESTÃO 97 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O valor da despesa de depreciação dos 8 computadores a ser contabilizada pela unidade ao final do 
exercício de 20x0 será de R$ 2.800.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 98 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Se, decorridos 4 anos da data de aquisição, um dos computadores for totalmente baixado do 
patrimônio por dano irreparável, a perda a ser contabilizada será de R$ 2.800.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 99 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Ao realizar-se a contabilização dos bens adquiridos, eles deverão ser classificados no patrimônio da 
unidade como imobilizados do grupo de ativos não circulantes.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
A tabela a seguir representa, em reais, o balancete de verificação de uma sociedade anônima 

em 31/12/20x0.

Nessa situação hipotética,

QUESTÃO 100 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

separando-se as contas patrimoniais das contas de resultado, será identificado um lucro no período.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 101 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

o balanço patrimonial elaborado a partir dos dados constantes do balancete deverá apresentar um 
passivo de R$ 48.000.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 102 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

o saldo devedor de caixa representa disponibilidade financeira imediata que a entidade possui na 
data do balancete.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
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 os próximos itens.

QUESTÃO 103 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Se uma demonstração contábil analisada tiver valor confirmatório para a investidora, então a 
característica da relevância estará presente na informação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 104 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

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. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 105 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Por serem passíveis de comparação com demonstrações contábeis de entidades de outros países, os 
relatórios publicados pelas entidades brasileiras representam para a investidora uma informação 
relevante e fidedigna.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Previstas na Lei n.º 6.404/1976, as demonstrações contábeis obrigatórias para sociedades anônimas 
incluem o balanço patrimonial (BP) e a demonstração do resultado do exercício (DRE). Acerca 
desses demonstrativos, julgue os itens seguintes.

QUESTÃO 106 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O BP apresenta as contas de resultado da entidade, correspondentes a um exercício financeiro 
coincidente com o ano civil. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 107 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

O BP permite ao usuário da informação a análise da situação financeira da companhia em dado 
momento. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 108 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A estrutura da DRE é delineada a partir da apresentação das receitas brutas, que, deduzidas de 
impostos, inclusive de imposto de renda, determinam o lucro operacional da entidade.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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______________________________________________________________________________
A respeito dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 109 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

De acordo com o princípio de respeito aos fundos, o arquivo de uma pessoa jurídica ou física deve 
ser mantido separadamente de arquivos de outras pessoas jurídicas ou físicas.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 110 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A aplicação do princípio da reversibilidade permite manter os documentos da forma como eles 
foram acumulados pela pessoa jurídica ou física que o tiver produzido. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 111 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Com a mudança política ou administrativa em que ocorra a transferência de funções de uma 
entidade para outra, os documentos de arquivo importantes também devem ser transferidos para 
essa outra entidade a fim de assegurar a continuidade administrativa. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 112 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Uma das características básicas do arquivo é que o significado do acervo documental não depende 
da relação que os documentos tenham entre si. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 113 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Os objetivos primários do arquivo são jurídicos, funcionais e administrativos.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

______________________________________________________________________________
Acerca da gestão da informação e de documentos, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 114 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A tramitação dos documentos, uma das atividades mais importantes durante a fase do seu uso 
administrativo, consiste na distribuição dos documentos aos destinatários. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 115 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A classificação de documentos de arquivo é realizada com a aplicação do código de classificação, 
instrumento que é preparado a partir das funções e atividades que gerem os documentos. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 116 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A sequência correta para a organização dos documentos é, inicialmente, o arquivamento; em 
seguida, a ordenação; e, por último, a classificação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 117 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A tabela de temporalidade é um trabalho multidisciplinar, pois envolve profissionais de várias áreas 
para definir os prazos de guarda e a destinação final dos documentos, que pode ser a eliminação ou 
guarda permanente. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Julgue os itens subsequentes, relativos à preservação dos documentos e às tipologias documentais.

QUESTÃO 118 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

A promoção da preservação e da restauração dos documentos é realizada por meio de políticas de 
preservação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 119 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Entre os tipos documentais, inclui-se a portaria de instauração de inquérito. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 120 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – ESCRIVÃO – CESPE/CEBRASPE)

Os caracteres externos do tipo documental são o código da série, o destinatário e a tramitação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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A correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão, seriam 
preservadas se

QUESTÃO 1 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

o trecho “afetados por traumas e por patologias agudas ou crônicas, como inflamações, displasias 
endócrinas e osteíte” (L. 25 a 27) fosse reescrito da seguinte forma: afetados por patologias agudas 
ou crônicas como inflamações, displasias endócrinas, osteíte e traumas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 2 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

o segundo e o terceiro parágrafos passassem a compor um único parágrafo mediante a união de 
ambos de uma das seguintes formas: (…) da identificação do indivíduo sob exame, porquanto, 
como as impressões digitais, (…) ou (…) da identificação do indivíduo sob exame, uma vez 
que, como as impressões digitais, (…).

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 3 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

o terceiro e o quarto parágrafos fossem fundidos em um único parágrafo mediante a introdução, 
entre eles, da conjunção Contudo ou da conjunção Todavia, feitas as devidas alterações na 
pontuação e nas letras maiúsculas e minúsculas.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 4 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

o trecho “a grande maioria da literatura anatômica sugere que eles aliviam o crânio e adicionam 
ressonância à voz” (L. 4 e 5) fosse assim reescrito: a literatura, em sua maior parte, sugere reduzir a 
pressão sobre o cérebro e provocar a ressonância da voz.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 5 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

a forma verbal “conhecidos” e a expressão “os seios paranasais”, no primeiro período do texto, 
fossem substituídos, respectivamente, por conhecidas e por cavidades paralelas ao nariz.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Os itens a seguir apresentam, de forma consecutiva, os períodos que compõem um parágrafo 
adaptado do texto Como se identificam as vítimas de um desastre de massa, de Teresa Firmino 
(Internet: <www.publico.pt>). Julgue-os quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão 
textual.

QUESTÃO 6 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Nos casos de cadáveres de vítimas carbonizadas, podem não mais haver impressões digitais.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 7 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

E quando as temperaturas são muito elevadas, a partir dos 400 ºC, o material genético dos ossos 
também fica destruído, pois a parte orgânica do osso é destruída.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 8 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Nessas situações, procura-se então utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de 
identificação dos corpos.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 9 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Para tal, tem de haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro 
dentário.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 10 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

É preciso que haja registros dentários, logo, se a pessoa nunca foi ao dentista, não há como 
identificar com a técnica da medicina dentária forense.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 11 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Vale dizer: a possibilidade de se usar essa técnica tem haver diretamente com a existência de 
registros dentários.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

Texto 14A15AAA
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________________________________________________________________________________
Com relação aos sentidos do texto 14A15AAA, julgue os próximos itens.

QUESTÃO 12 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Da afirmação “Nossos modelos de hoje certamente serão pobres aproximações para os modelos do 
futuro” (L. 4 a 6) deduz-se que os modelos científicos de antigamente têm pouca importância para 
os estudos atuais. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 13 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Dada a sequência lógica do texto, é correto afirmar que os trechos “Novos fenômenos estranhos, 
inesperados e imprevisíveis irão sempre desafiar nossa imaginação” (L. 12 e 13) e “E, a cada passo 
dessa busca sem fim, compreenderemos um pouco mais sobre nós mesmos e sobre o mundo a nossa
volta” (L. 15 a 17) são usados como argumentos para reforçar a ideia do primeiro período do texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 14 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Para conferir um tom menos categórico ao trecho “Teorias científicas jamais serão a verdade final” 
(L.9), poderia utilizar-se a expressão em tempo nenhum no lugar de “jamais”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 15 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

No último parágrafo, o autor inclui a si mesmo, junto com Kepler, Galileu, Newton, Heráclito, 
Copérnico e Einstein, entre os cientistas que expandiram as fronteiras do conhecimento. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 16 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Para o autor, compreender o novo implica conhecer mais o ser humano e a natureza que o rodeia.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 17 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Conclui-se do texto que as teorias científicas sempre contribuem para a evolução, mas nem sempre 
permitem apresentar dados precisos, uma vez que a natureza está em constante estado de 
transformação.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
No que se refere aos aspectos linguísticos do texto 14A15AAA, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 18 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

No trecho “se não por intermédio … intelectual” (L. 20 a 23) as expressões “se não” e “ao menos” 
poderiam ser substituídas, sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto, por não 
só e mas também, respectivamente. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 19 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

No fragmento “Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura, todos podemos 
compartilhar (…)” (L. 18 e 19) as vírgulas poderiam ser substituídas por travessões, sem prejuízo 
gramatical para o texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 20 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Feito o devido ajuste de inicial maiúscula, a locução “É ... que”, por ser puramente de realce nesse 
caso, poderia ser suprimida do trecho “É a persistência do mistério que nos inspira a criar” (L.26), 
sem comprometer a clareza nem a correção gramatical do texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 21 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Feitos os devidos ajustes de iniciais maiúsculas e minúsculas e de pontuação, a oração “tornando-se 
progressivamente mais corretas e eficientes” (L. 10 e 11) poderia ser deslocada para o início do 
período, antes de “Teorias científicas” (L.9), sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos 
originais do texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 22 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

As expressões “dessa busca sem fim” (L.15) e “dessa aventura” (L. 18 e 19) retomam, por coesão, o
mesmo referente: “compreender o novo” (L.15). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 23 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A substituição do termo “do futuro”, em “modelos do futuro” (L. 5 e 6), pelo adjetivo futuristas 
manteria os sentidos originais do texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Com relação a comunicações oficiais, julgue o item a seguir, com base nos preceitos do Manual de 
Redação da Presidência da República.

QUESTÃO 24 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Entre outros objetivos, os atos oficiais visam regular o funcionamento dos órgãos públicos, o que só
será alcançado se, em sua elaboração, for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os
expedientes oficiais, cuja principal finalidade é a de informar com clareza e objetividade. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca dos poderes administrativos, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 25 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A inércia do administrador ao não adotar conduta comissiva prevista em lei é ilegal em função do 
poder-dever de agir da administração pública, caso em que é inaplicável a reserva do possível. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 26 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar
fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão sem a necessária 

aprovação em concurso público, praticou inúmeros atos administrativos internos e externos.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 27 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Pedro é considerado agente putativo e, ainda que não tenha sido investido legalmente, deverá 
receber remuneração pelo serviço prestado no órgão público. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 28 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Atos administrativos externos praticados por Pedro em atendimento a terceiros de boa-fé têm 
validade, devendo ser convalidados para evitar prejuízos.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
A respeito dos direitos de ordem social, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 29 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 30 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Um dos fundamentos da seguridade social é a igualdade na forma de participação de todos que a 
financiam no seu custeio.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
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 os itens a seguir.

QUESTÃO 31 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

As associações, em regra, não precisam de autorização da administração pública para reunir-se, 
assim como para a sua criação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 32 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

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.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um 

traficante disparou um tiro contra agente policial federal que estava em missão em unidade 
fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no 
à autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região.

Nessa situação hipotética,

QUESTÃO 33 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

para definir o lugar do crime praticado pelo traficante, o Código Penal brasileiro adota o princípio 
da ubiquidade. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 34 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

se o policial ferido não falecer em decorrência do tiro disparado pelo traficante, estar-se-á diante de 
homicídio tentado, que, no caso, terá como elementos caracterizadores: a conduta dolosa do 
traficante; o ingresso do traficante nos atos preparatórios; e a impossibilidade de se chegar à 
consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do traficante. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 35 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

ao tomar conhecimento do homicídio, cuja ação penal é pública incondicionada, a autoridade 
policial terá de instaurar o inquérito de ofício, o qual terá como peça inaugural uma portaria que 
conterá o objeto de investigação, as circunstâncias conhecidas e as diligências iniciais que serão 
cumpridas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 36 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

caso o traficante tenha se identificado com carteira nacional de habilitação rasurada, sua 
identificação criminal deverá ser feita pelo processo datiloscópico. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 37 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

para que a perícia verifique a natureza e a eficiência da arma utilizada pelo traficante, esta deverá 
ser apreendida por meio de mandado expedido por autoridade judiciária: a autoridade policial não 
poderá atuar de ofício para tal finalidade.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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______________________________________________________________________________
Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma 
assertiva a ser julgada com base em disposições das Leis n.os 8.069/1990, 12.037/2009 e 
13.445/2017 e suas alterações. 

QUESTÃO 38 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Um estrangeiro reside no Brasil há quatro anos e não possui nenhuma condenação penal. Nessa 
situação, se esse estrangeiro tiver capacidade civil, segundo a lei brasileira, e comunicar-se em 
língua portuguesa, a ele poderá ser concedida a naturalização extraordinária. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 39 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Godofredo, maior e capaz, recorrentemente fingia ser adolescente, entrava em jogos online e 
tentava aliciar menores para a venda de drogas a colegas de suas escolas. Em uma de suas 
tentativas, em uma sala de bate-papo, enquanto conversava com um menor de dezesseis anos, ele 
foi preso em flagrante delito. Nessa situação, Godofredo responderá por crime previsto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 40 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Um indivíduo foi preso e a autoridade judiciária decidiu, de ofício, pela sua identificação criminal, 
por entender que tal medida seria essencial às investigações policiais. Nessa situação, a 
identificação criminal é legal e incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, podendo incluir 
também a coleta de material genético para a obtenção do perfil genético. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________

Considerando que a tabela precedente mostra as realizações da variável aleatória X em uma amostra
aleatória simples constituída por cinco dias, julgue os itens que se seguem. 

QUESTÃO 41 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A estimativa de máxima verossimilhança do desvio padrão da distribuição da variável X é igual a 2 
registros por dia. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 42 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Como a tabela não contempla uma realização do evento X = 7, é correto afirmar que P(X = 7) = 0. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 43 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Com base no critério de mínimos quadrados ordinários, estima-se que o parâmetro M seja igual a 4 
registros por dia. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
O intervalo de tempo entre a morte de uma vítima até que ela seja encontrada (y em horas) 

denomina-se intervalo post mortem. Um grupo de pesquisadores mostrou que esse tempo se 
relaciona com a concentração molar de potássio encontrada na vítima (x, em mmol/dm³). Esses 
pesquisadores consideraram um modelo de regressão linear simples na forma y = ax + b + ε, em que
a representa o coeficiente angular, b denomina-se intercepto, e ε denota um erro aleatório que segue
distribuição normal com média zero e desvio padrão igual a 4. 

As estimativas dos coeficientes a e b, obtidas pelo método dos mínimos quadrados 
ordinários foram, respectivamente, iguais a 2,5 e 10. O tamanho da amostra para a obtenção desses 
resultados foi n = 101. A média amostral e o desvio padrão amostral da variável x foram, 
respectivamente, iguais a 9 mmol/dm³ e 1,6 mmol/dm³ e o desvio padrão da variável y foi igual a 5 
horas. 

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

QUESTÃO 44 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A média amostral da variável resposta y foi superior a 30 horas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 45 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

O coeficiente de explicação do modelo (R²) foi superior a 0,70. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 46 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

O erro padrão associado à estimação do coeficiente angular foi superior a 0,30. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 47 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

De acordo com o modelo ajustado, caso a concentração molar de potássio encontrada em uma 
vítima seja igual a 2 mmol/dm³, o valor predito correspondente do intervalo post mortem será igual 
a 15 horas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
De acordo com uma agência internacional de combate ao tráfico de drogas, o volume diário 

de cocaína líquida (X, em litros) apreendida por seus agentes segue uma distribuição normal com 
média igual a 50 L e desvio padrão igual a 10 L. 

A partir dessas informações e considerando que Z representa uma distribuição normal padrão, em 
que P(Z ≤2) = 0,025, julgue os itens subsecutivos. 

QUESTÃO 48 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

P(X > 70 litros) = 0,05. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 49 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

P(X < 60 litros) = P(X ≥ 40 litros). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 50 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

O valor mais provável para a realização da variável X é 50 litros, de modo que P(X = 50 litros) > 
P(X = 30 litros).

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Julgue os próximos itens, acerca da seguinte proposição: 

P: “A nomeação do novo servidor público ocorre para reposição de vacância em área essencial, ou o
candidato aprovado não será nomeado”. 

QUESTÃO 51 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade da proposição P, a probabilidade de que 
todos os valores dessa linha sejam F é superior a 1/3.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 52 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A proposição P é logicamente equivalente à proposição: “Não é verdade que o candidato aprovado 
será nomeado, a não ser que a nomeação do novo servidor público ocorra para reposição de 
vacância em área essencial”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 53 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A negação da proposição P está corretamente expressa por: “Ou a nomeação do novo servidor 
público ocorre para reposição de vacância em áreas não essenciais, ou o candidato aprovado será 
nomeado”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 54 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A proposição P é logicamente equivalente à proposição: “Se não for para reposição de vacância em 
área essencial, então o candidato aprovado não será nomeado”. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

______________________________________________________________________________
O resultado de uma pesquisa acerca da satisfação de 200 papiloscopistas, no que diz respeito

às tarefas por eles executadas de identificação de vítimas e de descobertas de crimes de falsificação,
foi o seguinte: 

• 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma dessas tarefas;

• 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma dessas tarefas.

Considerando que todos os 200 papiloscopistas responderam à pesquisa, julgue os itens seguintes.

QUESTÃO 55 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Menos de 30 papiloscopistas não se sentem satisfeitos ao executar alguma das duas tarefas 
mencionadas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 56 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A quantidade de papiloscopistas que se sentem satisfeitos ao executar exatamente uma das referidas 
tarefas é superior a 100. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 57 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Nessa situação, as informações dadas permitem inferir que exatamente 75 papiloscopistas sentem-se
satisfeitos ao executarem a tarefa de identificação de vítimas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 58 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A probabilidade de que um papiloscopista, escolhido ao acaso, tenha se dito igualmente satisfeito ao
executar qualquer uma entre as duas tarefas mencionadas, dado que se sente satisfeito ao executar 
pelo menos uma das duas tarefas, é inferior a 0,15. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em um processo de coleta de fragmentos papilares para posterior identificação de 

criminosos, uma equipe de 15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários de 8 h às 9 h e de 9 h 
às 10 h. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

QUESTÃO 59 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Se dois papiloscopistas forem escolhidos, um para atender no primeiro horário e outro no segundo 
horário, então a quantidade, distinta, de duplas que podem ser formadas para fazer esses 
atendimentos é superior a 300. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 60 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Considere que uma dupla de papiloscopistas deve ser escolhida para atender no horário das 8 h. 
Nessa situação, a quantidade, distinta, de duplas que podem ser formadas para fazer esse 
atendimento é inferior a 110.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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Bloco II

Acerca de Internet, intranet e tecnologias e procedimentos a elas associados, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 61 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Nos softwares de email, a opção Bcc (blind carbon copy) tem como um de seus objetivos esconder 
os destinatários para evitar ações de spam. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 62 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Os browsers para navegação na Internet suportam nativamente arquivos em Java e em Flash, sem 
necessidade de aplicações adicionais. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 63 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Uma proteção nos navegadores de Internet é direcionada para combater vulnerabilidades do tipo 
XSS (cross-site scripting) e evitar ataques maliciosos. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 64 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Disponível exclusivamente no Google Chrome, o modo de navegação anônima permite ao usuário 
navegar pela Internet sem registrar as páginas acessadas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 65 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

O símbolo @ em endereços de email tem o sentido da preposição no, sendo utilizado para separar o 
nome do usuário do nome do provedor. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
Julgue os próximos itens a respeito de redes de computadores e de cloud computing.

QUESTÃO 66 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

As nuvens do tipo híbridas são implementadas por organizações que possuem interesses em 
comum, como na área de segurança, por exemplo. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 67 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Entre os modelos de computação em nuvem, o PaaS (Plataforma como um serviço) é o mais 
indicado para o desenvolvimento de soluções informatizadas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 68 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Conceitualmente, a computação em nuvem pode ser implementada por meio da LAN (local area 
network) interna de uma organização. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 69 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a varredura de diversas 
possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 70 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

PAN (personal area network) são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso 
restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

______________________________________________________________________________
No que se refere à segurança de computadores, julgue os itens subsecutivos.

QUESTÃO 71 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Cavalos de Troia são exemplos de vírus contidos em programas aparentemente inofensivos e sua 
ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 72 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Os browsers Internet Explorer, Firefox e Chrome permitem a instalação de plugins para 
implementar proteção antiphishing. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 73 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Servidores proxy que atuam em nível de aplicação conseguem bloquear acesso a arquivos 
executáveis em conexões HTTP, o que não pode ser realizado com filtros de pacotes. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 74 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Um dos objetivos do firewall é monitorar todo o tráfego de dados entrando e saindo de uma rede 
local e entrar em ação ao identificar um sniffer externo. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 75 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Para a melhoria de desempenho, vários produtos de segurança (firewall e antispyware, por 
exemplo) podem ser substituídos por um sistema de gerenciamento unificado de ameaça (UTM – 
unified threat management).

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Com base na teoria geral de sistemas (TGS), julgue os próximos itens.

QUESTÃO 76 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

De acordo com a TGS, heterostase é a capacidade do sistema em voltar à sua situação de 
normalidade quando ocorre uma ação imprópria. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 77 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Na aplicação da TGS na área de TI, os sistemas de informação são divididos em transacionais, 
especialistas gerenciais e de apoio à decisão. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 78 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Segundo os conceitos da TGS, o resultado de um sistema é igual ao somatório dos resultados de 
seus componentes, caso funcionem de forma independente.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
A respeito de sistema de informação, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 79 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Em uma organização, um sistema de informação só é eficiente se for parte de departamento isolado.
Essa consideração reside no fato de os componentes do sistema, por razões de segurança, serem 
delimitados e restritos. Por eficiência computacional esse tipo de sistema é desconectado da 
Internet. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 80 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Normalmente, os componentes de um sistema de informação incluem os dados, o sistema de 
processamento de dados e os canais de comunicação.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 81 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Em um sistema de informação, feedback envolve a monitoração e a avaliação do controle, a fim de 
determinar se o sistema está se dirigindo para a realização de sua meta, ao passo que controle 
corresponde aos dados sobre o desempenho do sistema.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue 
os itens que se seguem.

QUESTÃO 82 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Dados são fatos que descrevem os objetos de informação, por exemplo, eventos e entidades. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 83 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Informação é constituída por um conjunto de dados com características específicas. O ponto de 
análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema a que se destinam. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 84 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Na representação da informação, os atributos permitem que entidades e eventos possam ser 
reconhecidos, referidos e descritos. Um atributo relacional permite relacionar eventos e entidades.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________
Julgue os itens seguintes, a respeito de big data e tecnologias relacionadas a esse conceito.

QUESTÃO 85 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

MapReduce permite o processamento de dados massivos usando um algoritmo paralelo mas não 
distribuído. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 86 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

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. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 87 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

MapReduce oferece um modelo de programação com processamento por meio de uma combinação 
entre chaves e valores.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Julgue os próximos itens, no que se refere a redes de computadores, fundamentos relacionados à 
transmissão dos dados e códigos utilizados na transmissão.

QUESTÃO 88 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Em redes de comunicação de dados, existem três modos de transmissão: o simplex, em que os 
dados circulam em apenas um sentido; o half-duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos 
ao mesmo tempo; e o full-duplex, também conhecido por ligação de alternância.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 89 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Em uma conexão síncrona, o emissor e o receptor estão sincronizados pelo mesmo relógio (clock).

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 90 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A codificação NRZ-L (Non Return to Zero – Level) usa três níveis de sinal e o nível do sinal varia 
no intervalo de 1 bite.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

______________________________________________________________________________
Acerca de TCP/IP e de modelo OSI, julgue os itens subsecutivos.

QUESTÃO 91 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

No IPv4, um endereço IP é composto por 32 bites, enquanto no IPv6, um endereço IP tem 128 bites.
Em comparação com o modelo de referência OSI, tanto o IPv4 quanto o IPv6 encontram-se na 
camada de rede.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 92 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Localizado na camada de transporte do modelo TCP/IP, o protocolo UDP tem como características 
o controle de fluxo e a retransmissão dos dados.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 93 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

É característica do HTTP o envio e o recebimento de dados na camada de aplicação do modelo 
TCP/IP; as definições do HTTP trabalham com códigos de erro, tanto do lado cliente quanto do lado
servidor.(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
Em geral, APIs são definidas por um conjunto de requisitos que gerenciam a forma como uma 
aplicação pode conversar com outra aplicação. A esse respeito, julgue os itens subsequentes.

QUESTÃO 94 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Devido às características de uma API, a separação entre ela e sua implementação permite que 
programas escritos em uma linguagem usem bibliotecas escritas em outra linguagem.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 95 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Para utilizar uma API que trabalhe com entrada/saída de arquivos, é necessário entender as 
operações do sistema de arquivo ao se utilizar a função copiar um arquivo de um dispositivo para 
outro.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 96 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Uma API restringe a interface entre duas aplicações, nesse sentido, não é possível que uma API 
especifique uma interface entre uma aplicação e o sistema operacional, já que estão em camadas 
diferentes de programação.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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Bloco III

A respeito de arquivologia, julgue os itens seguintes. 

QUESTÃO 97 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Os arquivos não são colecionados, mas sim agrupados por um processo natural. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 98 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

O protocolo é uma atividade que se inicia nos arquivos correntes e finaliza suas ações no arquivo 
permanente.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 99 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A classificação estrutural, um dos tipos de classificação de documentos de arquivo, baseia-se na 
estrutura orgânica da entidade. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 100 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Após o prazo de guarda no arquivo intermediário, a tabela de temporalidade define a destinação 
final, que é diferente para documentos tradicionais (em papel) e documentos digitais. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 101 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A estabilidade química do material e sua resistência aos agentes de degradação são fundamentais 
para o acondicionamento dos documentos de arquivo. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 102 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A preservação dos documentos de arquivo inicia-se quando o documento chega ao arquivo 
permanente. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

_______________________________________________________________________________
Em um bairro nobre de determinada cidade no Brasil, houve um assassinato na madrugada 

fria do mês agosto. A vítima, um homem de quarenta e dois anos de idade, foi encontrada morta 
com golpes de faca na região torácica. Sua residência tinha sido saqueada e exibia sinais de 
violação, como, por exemplo, uma janela quebrada que estava manchada de sangue. Como havia 
sinais de que a vítima pudesse ter resistido ao ataque e revidado até ser imobilizada e morta, 
amostras biológicas do corpo da vítima foram coletadas pelos investigadores e encaminhadas para 
análise, a fim de se obterem evidências que levassem à identificação do assassino. Uma das 
amostras de sangue recolhidas no local do crime promovia aglutinação de hemácias somente na 
presença de soro anti-B e de soro anti-Rh; outra amostra não apresentava aglutinação na presença 
de soros anti-A, anti-B e anti-Rh. Durante a investigação, descobriu-se, ainda, que a vítima sofria de
hemofilia e que uma amostra de sangue de tipo sanguíneo diferente do da vítima apresentava 
mutação no alelo do fator VIII. Após vários meses de investigação, os investigadores chegaram a 
um suspeito, que era portador do tipo sanguíneo A negativo. 

Considerando a situação hipotética apresentada e os múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue os
itens a seguir. 

QUESTÃO 103 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Na ausência de outras evidências que o ligassem ao fato, o suspeito poderia ser liberado, pois seu 
tipo sanguíneo não é o mesmo dos tipos sanguíneos encontrados nas duas amostras mencionadas, 
que correspondem, na ordem em que aparecem no texto, aos tipos sanguíneos B positivo e O 
negativo. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

136



QUESTÃO 104 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Como as hemácias possuem núcleos, amostras de DNA poderiam ser obtidas a partir do isolamento 
dos núcleos das hemácias presentes nas manchas de sangue nos destroços de vidro. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 105 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Dada a possibilidade de se identificar uma pessoa com base no padrão de polimorfismos presentes 
no genoma de cada indivíduo, análises do perfil de DNA presente nos núcleos de células obtidas em
amostras de manchas de sangue recuperadas no local do crime podem ser usadas para levar 
criminosos à condenação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 106 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A presença de mutação no alelo do fator VIII permite concluir que havia outro hemofílico na cena 
do crime, com o genótipo XYH, já que a hemofilia é uma doença genética recessiva ligada ao 
cromossomo Y.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
No que se refere a citoesqueleto, movimento celular e processos de obtenção de energia na célula, 
julgue o próximo item. 

QUESTÃO 107 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Com a morte do indivíduo, os processos de geração de energia ficam comprometidos, a produção de
ATP cessa e os estoques citoplasmáticos de ATP são consumidos, o que impede, por exemplo, a 
polimerização da actina e o deslizamento da miosina sobre o filamento de actina durante a 
contração muscular.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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________________________________________________________________________________

A imagem anterior foi obtida a partir de amostras de sangue coletadas em uma cena de crime para 
fins de isolamento de DNA. Várias células foram observadas, mas uma delas (indicada pela seta) 
apresentava um aspecto morfológico diferenciado. Com base nessa imagem, julgue o item seguinte.

QUESTÃO 108 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A célula indicada encontra-se em mitose na fase de prófase, que se caracteriza pelo 
desaparecimento da carioteca e espiralização do material genético.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________

O uso de campos elétricos gerados no corpo humano tem sido objeto de estudo no que diz respeito 
ao desenvolvimento de redes de comunicação de dados. Aplicações projetadas para esse sistema de 
comunicação são ilimitadas e entre elas destaca-se o fato de indivíduos poderem, entre outras ações:
trocar informações entre os seus aparelhos celulares A e B, usando apenas um aperto de mãos, como
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esboçado na figura I; transferir dados entre aparelhos eletrônicos A e B usando as duas mãos, como 
na figura II; imprimir dados apenas tocando na impressora; armas que funcionarão apenas com o 
seu proprietário; e eliminar a invasão por hackers. Nesse sistema de comunicação, o corpo humano 
funciona como um fio condutor ôhmico conectando equipamentos. Estudos recentes mostram que 
esse sistema de rede de comunicação entre aparelhos, denominado RedTacton (HAN), é mais 
eficiente e seguro que os sistemas tradicionais tais como wi-fi, LAN, WAN, infravermelho, 
bluetooth.

Considerando essas informações e que correntes elétricas iguais ou superiores a 100 mA causam 
fibrilação ventricular letal em humanos, que a resistência elétrica média da superfície externa de 
corpo humano molhado é de 300 Ω e do corpo seco é de 100 kΩ, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 109 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

No RedTacton, para a segurança do indivíduo, a voltagem entre os aparelhos de comunicação A e B 
não pode exceder a 30 V.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 110 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Na aplicação esboçada na figura II, elétrons fluirão pela superfície do corpo do indivíduo no sentido
do maior para o menor potencial elétrico.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
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Considerando as propriedades das ondas e tendo como referência a figura precedente, que ilustra 
um canal auditivo, julgue o próximo item. 

QUESTÃO 111 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Assumindo-se que a velocidade de propagação do som no ar é constante e que o canal auditivo, 
como o esboçado na figura, é um tubo de comprimento L com um dos extremos fechado, conclui-se
que o ser humano pode ouvir apenas uma frequência fundamental e seus harmônicos ímpares. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________
A respeito de fenômenos ópticos e suas aplicações, julgue os seguintes itens. 

QUESTÃO 112 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

A figura a seguir, que mostra um lápis imerso parcialmente na água no interior de um copo, 
representa um fenômeno que pode ser explicado pela lei de Snell.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 113 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Com base na Lei de Beer-Lambert, a absorvância de uma amostra cresce exponencialmente com a 
concentração molar da solução. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 114 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Na fluorescência molecular, a radiação emitida por uma amostra exposta à radiação ultravioleta 
continua a ocorrer, mesmo após a remoção da fonte de radiação. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

________________________________________________________________________________

Um dispositivo analítico, conforme ilustrado na figura precedente, baseado em papel microfluídico 
(µPAD), foi desenvolvido para a determinação in loco da presença de chumbo, bário, antimônio, 
ferro, alumínio, zinco e magnésio, em resíduos de explosivos pirotécnicos. Cada canal contém um 
conjunto específico de reagentes que produz uma mudança de cor após a interação com um sal de 
metal específico, conforme esquematizado na tabela anterior. Esse novo dispositivo deve ser útil na 
detecção in loco de resíduos pós-explosão de pirotecnia no campo, devido à sua portabilidade e 
facilidade de uso.

Tendo como referência a figura e os dados da tabela precedentes, julgue os itens a seguir.
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QUESTÃO 115 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

O sulfeto de sódio é um sólido molecular. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 116 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

O composto p-aminofenol é mais solúvel em água do que o composto 1-amino-4-metilbenzeno.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 117 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Considere que na reação do bário com o rodizonato de sódio, mostrado na figura a seguir, haja 
apenas troca de cátions para gerar a coloração laranja. Nessa situação, para formar o composto 
rodizonato de bário, serão necessários mais de 1.000 μg de rodizonato de sódio para reagir 
totalmente com 1.306,5 μg de nitrato de bário.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 118 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

QUESTÃO 119 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

Na queima do magnésio metálico em presença de oxigênio, ocorre a redução do magnésio com o 
consequente consumo de 1 mol de elétrons por mol de átomos de magnésio. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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QUESTÃO 120 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PAPILOSCOPISTA PF – CESPE/CEBRASPE)

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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No que se refere aos sentidos do texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 1 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Conclui-se do último período do primeiro parágrafo que os laboratórios de investigação criminal 
têm pouca demanda de trabalho e, por isso, não realizam todos os tipos de análises mostrados nas 
séries de TV que retratam os processos de investigação forense. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 1 ERRADO

QUESTÃO 2 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

O exemplo utilizado no terceiro e no quarto período do terceiro parágrafo corrobora duas ideias 
consideradas irreais no confronto entre as séries televisivas e a vida real: a de que um mesmo 
personagem de séries de investigação mistura diversos profissionais da área policial e a de que as 
informações obtidas por meio das técnicas científicas nesses seriados são demasiado precisas. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 2 CERTO

QUESTÃO 3 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

O autor do texto apresenta uma crítica à produção de séries que retratam o ambiente policial, 
principalmente no que se refere à ciência forense, defendendo a suspensão da veiculação desse tipo 
de produção na TV, dados os prejuízos que elas causam aos policiais em serviço na vida real, 
conforme ilustrado ao final do texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 3 ERRADO

QUESTÃO 4 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)
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Infere-se do texto que, até o final da década de 80 do século passado, todos os profissionais que 
atuavam em laboratórios forenses eram generalistas. 

RESPOSTA DA QUESTÃO 4 ERRADO

________________________________________________________________________________
Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA, bem como o disposto no 
Manual de Redação da Presidência da República, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 5 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Considere que o delegado de polícia tivesse de relatar o acontecimento mencionado no último 
período do texto em documento destinado ao Ministério Público. Nesse caso, o policial deveria 
utilizar um ofício e poderia nele incluir o seguinte trecho, que mantém a correção gramatical e os 
sentidos originais do texto, além de apresentar linguagem adequada para compor um documento 
oficial: O policial relatou que estava com um homem cujo carro fora roubado e que tal homem, 
tendo visto uma fibra vermelha no banco traseiro, queria que ele, o policial, descobrisse de onde a 
fibra havia vindo, em que loja havia sido comprada e qual cartão de crédito havia sido usado na 
compra. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 5 CERTO

QUESTÃO 6 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

No trecho “baseia-se na dificuldade” (L. 23 e 24), a partícula “se” poderia ser anteposta à forma 
verbal “baseia” sem prejuízo da correção gramatical do texto. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 6 CERTO

QUESTÃO 7 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal “acredita” (L.21) fosse flexionada 
no plural: acreditam. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 7 CERTO

QUESTÃO 8 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)
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A substituição da forma verbal “dedicando” (L.19) por que dedicam manteria os sentidos originais 
do texto.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 8 ERRADO

QUESTÃO 9 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Seriam mantidos os sentidos originais do trecho “o que ela é capaz, ou não, de realizar” (L.3), caso 
a expressão “ou não” fosse deslocada para logo depois da forma verbal “é” — escrevendo-se o que 
ela é, ou não, capaz de realizar — ou para o final do período — escrevendo-se o que ela é capaz 
de realizar, ou não.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 9 ERRADO

QUESTÃO 10 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

 Seriam mantidos os sentidos originais do texto e sua correção gramatical caso o período “O 
cientista forense precisa conhecer os recursos das outras subdisciplinas, mas ninguém é especialista 
em todas as áreas da investigação criminal” (L. 10 a 12) fosse reescrito da seguinte forma: É 
necessário que o cientista forense conheça os recursos das outras disciplinas, embora ninguém seja 
especialista em todas as áreas da investigação criminal.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 10 ERRADO

QUESTÃO 11 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Os dois-pontos subsequentes a “técnicas científicas” (L.27) e “relatou” (L.41) foram, ambos, 
empregados com o objetivo de introduzir um trecho que apresenta um esclarecimento.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 11 ERRADO

QUESTÃO 12 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)
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A preposição “de” empregada logo após “dificuldade” (L.24) poderia ser corretamente substituída 
por em.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 12 CERTO

________________________________________________________________________________
Um numeroso grupo de pessoas se reuniu no centro comercial de determinada cidade para 

protestar contra a precarização dos hospitais locais. A agitação e a hostilidade dos manifestantes 
fizeram que lojistas do local acionassem o órgão de segurança pública competente para a necessária 
assistência. Os agentes não apareceram e vitrines de lojas do centro comercial foram apedrejadas.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 13 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Como, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva, é 
possível a caracterização de responsabilização estatal por atos de omissão, como a não prestação da 
assistência requerida para conter a multidão.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 13 CERTO

QUESTÃO 14 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Em regra, os atos de multidão ensejam a responsabilidade objetiva do Estado, em razão do dever de 
vigilância permanente da administração pública.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 14 ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca de licitação, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 15 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

A concorrência, a tomada de preços e o convite são modalidades de licitação caracterizadas pelo 
objetivo de contratação de obras, serviços e fornecimento, sendo, por isso, possível combinar os 
elementos dessas modalidades para constituir uma nova modalidade licitatória.
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(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 15 ERRADO

QUESTÃO 16 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

No concurso — modalidade licitatória de caráter intelectual —, o julgamento técnico é 
relativamente subjetivo, mas não arbitrário.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 16 CERTO

________________________________________________________________________________
Um estado da Federação foi atingido por fortes chuvas, que inundaram diversos centros 

comerciais, vias e prédios públicos e áreas de lazer, além de ter causado desabamentos. Diante 
dessa calamidade natural de grandes proporções, o poder público adotou medidas institucionais a 
fim de restabelecer a ordem pública.

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

QUESTÃO 17 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

O presidente da República, desde que autorizado pelo Congresso Nacional, poderá decretar estado 
de defesa no referido estado, devendo indicar no instrumento normativo o tempo de duração da 
medida, bem como especificar as áreas a serem abrangidas e indicar as medidas coercitivas que 
devam vigorar. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 17 ANULADO

QUESTÃO 18 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Na hipótese de ter sido decretado estado de defesa no âmbito do referido estado, agentes públicos 
que tenham cometido atos ilícitos durante a situação de exceção serão eximidos de quaisquer 
responsabilidades, mesmo após cessarem os efeitos da medida. 

(    ) CERTO
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(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 18 ANULADO

________________________________________________________________________________
Com relação aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, 
julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 19 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o 
ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores 
do condenado. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 19 ERRADO

QUESTÃO 20 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

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. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 20 CERTO

________________________________________________________________________________
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 os itens subsequentes.

QUESTÃO 21 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

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. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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RESPOSTA DA QUESTÃO 21 ERRADO

QUESTÃO 22 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Se a conduta de Pedro não se consumar em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ele 
responderá pelo crime tentado, para o que está prevista a pena correspondente ao crime consumado 
diminuída de um a dois terços. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 22 CERTO

QUESTÃO 23 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Nesse caso, era dispensável prévia autorização judicial para apreensão dos CDs e DVDs, por isso os
policiais agiram corretamente, uma vez que tais objetos estavam relacionados com a infração 
cometida por Pedro. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 23 CERTO

QUESTÃO 24 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Para a comprovação da materialidade do crime praticado por Pedro, são indispensáveis a perícia por
amostragem, para comprovação da falsidade do produto, e a inquirição das supostas vítimas — no 
caso, os produtores das mídias originais. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 24 ERRADO

QUESTÃO 25 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Em regra, após a condução coercitiva de Pedro à delegacia, a competência para lavrar o auto de 
prisão em flagrante é da autoridade policial.

(    ) CERTO
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(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 25 CERTO

________________________________________________________________________________
Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma 
assertiva a ser julgada.

QUESTÃO 26 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Em um aeroporto no Rio de Janeiro, enquanto estava na fila para check-in de um voo com destino a 
um país sul-americano, Fábio, maior e capaz, foi preso em flagrante delito por estar levando 
consigo três quilos de crack. Nessa situação, ainda que não esteja consumada a transposição de 
fronteiras, Fábio responderá por tráfico transnacional de drogas e a comprovação da destinação 
internacional da droga levará a um aumento da pena de um sexto a dois terços. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 26 CERTO

QUESTÃO 27 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Samuel disparou, sem querer, sua arma de fogo em via pública. Nessa situação, ainda que o disparo 
tenha sido de forma acidental, culposamente, Samuel responderá pelo crime de disparo de arma de 
fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 27 ERRADO

QUESTÃO 28 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Determinada sociedade empresária pretende utilizar, como insumo de seus produtos, substância 
passível de causar dependência física. Nesse caso, ela estará sujeita ao controle e à fiscalização da 
Polícia Federal, salvo se a substância estiver sob o controle de órgão competente do Ministério da 
Saúde. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 28 CERTO
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_______________________________________________________________________________
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 
ser julgada, a respeito de sistemas operacionais, intranet e Internet.

QUESTÃO 29 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Após verificar que o diretório /var/bo no Linux está sem espaço para novos arquivos, Pedro 
resolveu mover todos os arquivos e subdiretórios existentes nesse diretório para o diretório 
/etc/backup/bo localizado em outro disco, também no ambiente Linux. Nessa situação, a partir do 
diretório raiz do sistema operacional, o comando correto que Pedro deve usar para executar essa 
tarefa é mv -Rf /var/bo > /etc/backup/bo. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 29 ERRADO

QUESTÃO 30 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Depois de fazer login em uma estação de trabalho com Windows 10, o usuário de nome delegado 
verificou que estava sem acesso de escrita na pasta c:\temp\bo. Uma das possíveis causas seria o 
fato de o referido usuário não ser o dono da pasta e(ou) não ter acesso específico a ela. Nessa 
situação, o administrador da máquina pode eliminar essa restrição por meio do comando chown +w 
delegado c:\temp\bo, executado no power shell do sistema operacional, que aceita tanto comandos 
DOS quanto alguns comandos Linux. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 30 ERRADO

QUESTÃO 31 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Em determinado computador, no histórico de navegação de um usuário do Google Chrome, 
observou-se que havia, na lista de endereços acessados, mais sítios com endereços iniciados com 
https:// do que com http://. Nessa situação, com base somente nessa informação, conclui-se que esse
usuário acessa mais sítios de intranet do que de Internet, uma vez que uma das prerrogativas da 
intranet é o caráter limitado ao seu acesso. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 31 ERRADO
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QUESTÃO 32 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Por meio do Google Chrome mais recente, André necessita acessar, a partir do seu dispositivo 
móvel, os dados armazenados na sua estação de trabalho, referentes à navegação que ele realizou 
também usando o Google Chrome mais recente. Nessa situação, André terá sucesso se efetuar login 
no Google Chrome com o mesmo usuário na estação de trabalho e no dispositivo móvel, o que lhe 
permite ter acesso às senhas, ao histórico e aos favoritos em todos os dispositivos configurados.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 32 CERTO

________________________________________________________________________________
Em cada um dos seguintes itens, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 
ser julgada, com relação à edição de textos, planilhas e apresentações.

QUESTÃO 33 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Ao editar um documento utilizando o Microsoft Word 2016, um usuário verificou que estava 
gastando muito tempo para atualizar manualmente o índice, com títulos e subtítulos e os respectivos
números de páginas; isso porque, entre outros fatores, a inserção de novos textos ocorre ao longo de
todo o documento, e não apenas ao seu final, o que muda os números das páginas em que se 
localizam os títulos a serem inseridos no índice. Nessa situação, para resolver o problema, o usuário
pode utilizar a ferramenta do Word que permite criar índices automaticamente por meio do uso de 
estilos, tais como título 1 e título 2. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 33 CERTO

QUESTÃO 34 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Com o uso de uma planilha no Microsoft Excel 2016, será realizada a soma de dois valores 
numéricos advindos de duas planilhas diferentes, mas ambas constantes do mesmo arquivo. A 
fórmula de soma será inserida na célula A1 da planilha Plan1, e os dados a serem somados estão na 
célula A1 de Plan2 e na célula A2 de Plan1. Nessa situação, a fórmula correta a ser inserida na 
célula A1 da planilha Plan1 é =SOMA(Plan2!A1;A2). 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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RESPOSTA DA QUESTÃO 34 CERTO

________________________________________________________________________________
Julgue os itens subsecutivos a respeito de redes de computadores e conceitos de proteção e 
segurança.

QUESTÃO 35 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Por meio de uma LAN sem fio embasada na tecnologia IEEE 802.11, é possível que os usuários 
transmitam (e recebam) pacotes para (e de) um ponto de acesso conectado a uma rede de 
computadores com fio conectada à Internet. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 35 CERTO

QUESTÃO 36 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Ao processar um código executável malicioso que havia recebido como anexo
de um email, Mateus percebeu que um malware havia infectado seu aparelho e que, 
automaticamente, havia sido enviada uma mensagem idêntica, com um anexo malicioso idêntico, a 
todos os contatos de sua lista de endereços, a partir do seu aparelho. Assertiva: Essa situação é um 
exemplo clássico de infecção de vírus de computador. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 36 CERTO

QUESTÃO 37 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola da Internet a rede interna de uma 
organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle, 
pelo administrador de rede, do acesso ao mundo externo. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 37 CERTO

________________________________________________________________________________
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Julgue os próximos itens, a respeito de computação na nuvem, sistemas de informações e teoria da 
informação.

QUESTÃO 38 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Atualmente, as empresas de comércio na Internet podem disponibilizar suas aplicações na nuvem, 
como, por exemplo, na plataforma Azure da Microsoft; da mesma forma, as organizações podem 
fazer migrar suas aplicações de email para a nuvem. Essas nuvens oferecem ambientes de 
computação e armazenamento escaláveis, mas, por questões afetas à segurança, impedem o acesso 
implícito às suas redes privativas de alto desempenho. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 38 ERRADO

QUESTÃO 39 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

A informação se caracteriza pela compreensão e internalização do conteúdo recebido, por meio do 
seu uso em nossas ações; o dado, por sua vez, é um elemento bruto dotado apenas de significado e 
relevância que visem fornecer uma solução para determinada situação de decisão.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 39 ERRADO

________________________________________________________________________________
Acerca de banco de dados, julgue os seguintes itens.

QUESTÃO 40 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Situação hipotética: Ao analisar um computador, Marcos encontrou inúmeros emails, vídeos e 
textos advindos, em sua maioria, de comentários em redes sociais. Descobriu também que havia 
relação entre vários vídeos e textos encontrados em um diretório específico. Assertiva: Nessa 
situação, tendo como referência somente essas informações, Marcos poderá inferir que se trata de 
um grande banco de dados relacional, visto que um diretório é equivalente a uma tabela e cada 
arquivo de texto é equivalente a uma tupla; além disso, como cada arquivo possui um código único, 
poderá deduzir que esse código é a chave primária que identifica o arquivo de forma unívoca.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO
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RESPOSTA DA QUESTÃO 40 ERRADO

QUESTÃO 41 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

A mineração de dados se caracteriza especialmente pela busca de informações em grandes volumes 
de dados, tanto estruturados quanto não estruturados, alicerçados no conceito dos 4V’s: volume de 
mineração, variedade de algoritmos, velocidade de aprendizado e veracidade dos padrões.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 41 ERRADO

QUESTÃO 42 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Descobrir conexões escondidas e prever tendências futuras é um dos objetivos da mineração de 
dados, que utiliza a estatística, a inteligência artificial e os algoritmos de aprendizagem de máquina.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 42 CERTO

________________________________________________________________________________
Com relação à programação Python e R, julgue os itens que se seguem.

QUESTÃO 43 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Considere os comandos a seguir, na linguagem R, os quais serão executados no ambiente do R, e 
considere, ainda, que > seja um símbolo desse ambiente.

> helloStr <- "Hello world!" 
> print(helloStr)

Nesse caso, após a execução dos comandos, será obtido o resultado a seguir.

[1] "Hello world!"

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 43 CERTO
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QUESTÃO 44 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Considere os seguintes comandos na programação em Python.

a = " Hello, World! " 
print(a.strip()) 

Esses comandos, quando executados, apresentarão o resultado a seguir.
a[0]=Hello, 
a[1]=World!

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 44 ERRADO

________________________________________________________________________________
Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspeitos da prática de um ilícito penal, foram interrogados, 

isoladamente, nessa mesma ordem. No depoimento, com relação à responsabilização pela prática do
ilícito, S1 disse que S2 mentiria; S2 disse que S3 mentiria; S3 disse que S4 mentiria.

A partir dessa situação, julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 45 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Se S4 disser que S1, S2 e S3 mentiram, então, na verdade, apenas ele e S2 mentiram. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 45 CERTO

QUESTÃO 46 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Se S4 disser que “pelo menos um dos 3 anteriores mentiu”, então, nessa situação, S3 falou a 
verdade. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 46 ERRADO

QUESTÃO 47 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Considerando que, ao final do interrogatório, sem se chegar a uma conclusão, os suspeitos tenham 
sido novamente interrogados, na mesma ordem, e apenas S3 tenha mudado seu depoimento, 
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dizendo que “S1 mentiu e que S4 mentiria”, com base nesses novos depoimentos, conclui-se que 
apenas S4 falou a verdade. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 47 ERRADO

QUESTÃO 48 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Considerando que a conclusão ao final do interrogatório tenha sido a de que apenas dois deles 
mentiram, mas que não fora possível identificá-los, escolhendo-se ao acaso dois entre os quatro para
novos depoimentos, a probabilidade de apenas um deles ter mentido no primeiro interrogatório é 
superior a 0,5. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 48 CERTO

QUESTÃO 49 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Caso S3 complete 40 anos de idade em 2020, S1 seja 8 anos mais novo que S3 e S2 seja 2 anos 
mais velho que S4, se em 2020 a soma de suas idades for igual a 140 anos, então é correto afirmar 
que S2 nasceu antes de 1984. 

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 49 ERRADO

QUESTÃO 50 (POLÍCIA FEDERAL-2018 – PERITO CRIMINAL – CESPE/CEBRASPE)

Se os quatro suspeitos tiverem nascido nos estados da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, cada um em um estado diferente, e atualmente residirem nesses mesmos estados, 
ainda que alguns deles possam ter se mudado de um estado para outro, a quantidade de 
possibilidades de naturalidade e residência dos acusados é inferior a 100.

(    ) CERTO

(    ) ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 50 ERRADO
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LINKS INTERESSANTES COM DICAS PARA PASSAR 
EM UM CONCURSO PÚBLICO

10 DICAS DE COMO ESTUDAR E APRENDER

10 DICAS PARA PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO
10 ERROS COMUNS QUE OS CONCURSEIROS DEVEM EVITAR
COMO ESTUDAR COM SONO
COMO ESTUDAR NA RETA FINAL DO CONCURSO
ESTUDAR OUVINDO MÚSICA, AJUDA OU ATRAPALHA?
Qual estudar primeiro, direito administrativo ou direito constitucional
TRABALHAR, ESTUDAR E PASSAR EM UM CONCURSO
VALE A PENA COMPRAR UMA APOSTILA?

Siga nossas redes sociais:

youtube.com/c/materiasparaconcursos                     instagram.com/materiasparaconcursos

facebook.com/materiasparaconcursos            br.pinterest.com/materiasparaconcursos 

twitter.com/materiasparacon                                    Blogs oficiais

                                                                                centraldefavoritos.com.br

        

                                                                           materiasparaconcursos.com.br
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http://materiasparaconcursos.com.br/2019/08/16/como-estudar-e-aprender-10-dicas/
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